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การพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว คํานึงถึงการสรางกําลังคนในการปฏิบัติ
ราชการอยางมีคุณภาพท้ังในดานสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษระบบคุณธรรม เพ่ือใหบุคคลากร
องคการบริหารสวนตําบลทุกตําแหนงมีความรูในขอบเขตภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบเฉพาะตําแหนง ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมสําหรับ
ตําแหนง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เปนพนักงานสวนตําบลท่ีดีท่ีมีคุณธรรม โดยไดกําหนดหลักสูตรพัฒนา
ในหลากหลายมิติ อาทิเชน ดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน ดานพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบเฉพาะ
ตําแหนง ดานการบริหารงาน ตลอดจนดานคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล  ไดใชกรอบแนวทางการพัฒนา
บุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียว กับการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 3 ธันวาคม 2545 ดําเนินการรวมท้ัง ไดใหความ สําคัญ
ในการพัฒนาบุคลากรดานการเมือง เพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถ อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ตําแหนงตาง ๆ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

สวนที่ 1
1. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

1.1 ภาวการณเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการ

ยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคกรตาง ๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตาง ๆโดยเฉพาะ
การเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม ๆ และ
นําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรูภายใน
องคการ เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูท่ีมีอยูภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและปรับ เปลี่ยน
วิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม

1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546

มาตรา 11 ระบุดังนี้ “ สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต ใช
ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการให
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียง พอแกการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศ ท่ีมีผลกระทบ
ตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศน-คติเดิมเสียใหม
จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการ
สรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ จึงกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองค การแหงการเรียนรู
อยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
2. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป
3. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา มีความสามารถใน
การปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม

4. ตองมีการ...
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4. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพ่ือ
การนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ

1.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดอุตรดิตถ
ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดอุตรดิตถ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ

องคการบริหารสวนตําบล ในสวนท่ี 3 การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการ
พัฒนาพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา 5 ดาน ดังนี้

1. ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เชน
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน

2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง

3. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เชน ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน

4. ดานคุณสมบัตสิวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับ
บุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน

5. ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข

ดังนั้น จึงใหผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง  ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ การฝกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยาง
นอย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตําแหนง

สวนที่ 2

2. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
2.1 วัตถุประสงคการพัฒนา

2.1.1 เพ่ือใหผูเขารับการบรรจุแตงตัง้เขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลไดเรียนรูแบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เขาใจถึงบทบาท และหนาท่ีและแนวทางการปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี
ตามหลักสูตรท่ี ก.อบต.กําหนด

2.1.2 เพ่ือใชเปน...
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2.1.2 เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง

2.1.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน

2.1.4 เพ่ือใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.1.5 เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผูอยู
ใตบังคับบัญชาท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเพ่ิงยายหรือโอนมาดํารงตําแหนง ซึ่ง
อยูภายใตการบังคับบัญชาของตน

2.1.6 เพ่ือพัฒนาคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

2.2 เปาหมายการพัฒนา
2.2.1 พนักงานสวนตําบลท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงานสวนตําบลเขาใจแบบ

แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
2.2.2 เพ่ือสงเสริมใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง มีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง
2.2.3 เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง ลดปญหาในการปฏิบัติงานโดยยึด

ประโยชน ของสวนรวม
2.2.4 เพ่ือใหผูบังคับบัญชาและผูอยูใตบังคับบัญชา มีความพรอมในการปฏิบัติงานในระดับท่ี

สูงข้ึน
2.2.5 เพ่ือใหการประสานการทํางานเปนทีมและปฏิบัติหนาท่ีอยางสอดคลองกันและเปนระบบ

2.2.6 เพ่ือพัฒนาสงเสริมความรู ความสามารถดานการบริหารใหแกคณะผูบริหาร และสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบล

สวนที่ 3
3. หลักสูตรการพัฒนา

3.1 หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. 2555-2557)
1. หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
3. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต.
4. หลักสูตรเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
5. หลักสูตรเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
6. หลักสูตรสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
7. หลักสูตรนักบริหารงาน อบต.

8. หลักสูตร...
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8. หลักสูตรหัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง)
9. หลักสูตรหัวหนาสวนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
10. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา
11. หลักสูตรเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน
12. หลักสูตรเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
13. หลักสูตรบุคลากร
14. หลักสูตรนิติกร
15. หลักสูตรเจาพนักงาน/ นักพัฒนาชุมชน
16. หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานธุรการ
17. หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานปองกันฯ
18. หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
20. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร
21. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
22. หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานการเงินและบัญชี
23. หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานจัดเก็บรายได
24. หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานพัสดุ
25. หลักสูตรชาง/ นายชาง
26. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
27. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุ
28. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี
30. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน
31. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการแกไขปญหาบนเครื่อง PC เบื้องตน
32. การพิมพงานดวยโปรแกรม Microsoft Office Word
33. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหขอมูลและจัดทําแผน
34. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบกอสราง
35. หลักสูตรคอมพิวเตอรการใชงานระบบปฏิบัติงาน Window XP
36. หลักสูตรคอมพิวเตอรการผลิตสื่อการประชาสัมพันธสําหรับ อปท.
37. อบรมการดับเพลิงเบื้องตน
38. อบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
39. อบรมเก่ียวกับระบบประปา
40. อบรมมิสเตอรเตือนภัย

41. อบรม...



- 5 -

41. อบรมการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร
42. อบรมการจัดทําขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
43. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของ อปท. ดานการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน
ดังนั้น จึงใหคณะผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล และ

พนักงานจางไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถการฝกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหนาท่ีราชการอยาง
นอย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตําแหนง

สวนที่ 4

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
1. วิธีการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล

วิธีการพัฒนาผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จาง  องคการบริหารสวนตําบลจะเปนหนวยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการรวมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือ
สวนราชการ  หรือหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเปนและเหมาะสม ดังนี้

1. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนท่ีจะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี เฉพาะพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการใหม

2. การฝกอบรมอาจดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานทองถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน หรือสวนราชการอ่ืนตามความจําเปนและเหมาะสม รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลจะสนับสนุน
งบประมาณเพ่ือใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แกผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

3.การศึกษาดูงานอาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานท่ีอยูในความสนใจและ
เก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัดอุตรดิตถ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

5. การสอนงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีสอนงานใหกับผูอยูใตบังคับบัญชากอนมอบหมายงาน
6. การใหคําปรึกษา ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีใหคําปรึกษาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม
7. การประชุม จะจัดใหมีการประชุมพนักงานสวนตําบลอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบทาย
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา และการติดตามและประเมินผล
(1) หลักสูตรดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรูปละทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(4) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม

ความรูพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราช แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/ เน้ือหา เปาหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผลระดับ จํานวน

1. การปฐมนิเทศ 1.1 โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม

- เพ่ือเสริมสรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
อบต.และบทบาทหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมาย

ระดับของ
พนักงานสวน
ตําบล/ พนักงาน
จางท่ีบรรจุใหม

เทากับพนักงาน
สวนตําบล/พนัก
งานจางท่ีบรรจุ
แตงตั้งใหม

ปฐมนิเทศ ชวงเวลาท่ีบรรจุ
แตงตั้ง

- พนักงานท่ีบรรจุ
ใหมมีความรูความ
เขาใจและ
ปฏิบัติงานไดดี
ตามท่ีไดรับ
มอบหมาย

- ก.อบต.
จังหวัด หรือ
อบต.ท่ีบรรจุ

ทดสอบตามแบบ
ประเมินท่ี
กําหนดและ
รายงานผล
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ความรูพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราช แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/

เน้ือหา
เปาหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผลระดับ จํานวน

2. การฝกอบรม 2.1 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม

เพ่ือพัฒนาและเสริม
สรางคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร

เทากับระดับของ
บุคลากรท่ีเขารับ
อบรมของแตละคน

เทากับจํานวนของ
บุคลากรท่ีเขารับ
การอบรม

ฝกอบรม ภายใน
ปงบประมาณ
255๕-255๗

- บุคลากรมี
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือ
บริการประชาชน
และดําเนินชีวิตได
อยางปกติสุข

- หนวยงาน
ภายนอก
- สํานักงาน
ปลัด อบต.

ทดสอบตามแบท่ี
กําหนดและ
รายงานผลการ
อบรมตอ
ผูบังคับบัญชา

2.2 โครงการฝกอบรม
ผูบริหารตามแผนการ
ดําเนินการฝกอบรม
บุคลากรทองถ่ิน

- เพ่ือพัฒนาความรู
และวิสัยทัศนในการ
ทํางานของผูบริหาร

เทากับระดับของ
ผูบริหาร และ
พนักงานสวนตําบล
ตําแหนงผูบริหาร

เทากับจํานวน
บุคลากรท่ีเขารับ
การฝกอบรม

ฝกอบรม ภายใน
ปงบประมาณ
255๕-255๗

- มีความรูและ
วิสัยทัศนในการ
ทํางานเพ่ิมมากข้ึน

-สถาบัน
พัฒนาบุคลา
กรทองถ่ิน
- หนวยงาน
ภายนอก

ทดสอบตามแบท่ี
กําหนดและ
รายงานผลการ
อบรมตอ
ผูบังคับบัญชา

2.3โครงการฝกอบรมผู
ปฏิบัติการตามแผนการ
ดําเนินการฝกอบรม
บุคลากรทองถ่ิน

- เพ่ือพัฒนาความรูใน
การปฏิบัติงานใน
หนาท่ี

เทากับระดับของ
พนักงานาสวน
ตําบล และพนัก
งานจาง ระดับ
ปฏิบัติการท่ีเขารับ
อบรมของแตละ
ตําแหนง

เทากับจํานวนของ
บุคลากรท่ีเขารับ
การอบรม

ฝกอบรม ภายใน
ปงบประมาณ
255๕-255๗

- มีความรูและ
วิสัยทัศนในการ
ทํางานเพ่ิมมากข้ึน

-สถาบัน
พัฒนาบุคลา
กรทองถ่ิน
- หนวยงาน
ภายนอก

ทดสอบตามแบท่ี
กําหนดและ
รายงานผลการ
อบรมตอ
ผูบังคับบัญชา
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ความรูพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราช แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/

เน้ือหา
เปาหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผลระดับ จํานวน

3. การศึกษา หรือ
ดูงาน

3.1 โครงการศึกษาดูงา
นทเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

- เท่ือนําความรูท่ีได
มาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงาน

เทากับระดับของ
ผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล และ
ลูกจางท่ีเขารับ
การศึกษาดูงาน
ของแตละตน

เทากับระดับของ
ผูบริหาร พนักงาน
สวนตําบล และ
พนักงานจางของ
อบต.

การศึกษา
หรือดูงาน

ภายใน
ปงบประมาณ
255๕-255๗

- ผูเขารวมโครงการ
นําความรูท่ีไดรับมา
ประยุกตใชในการ
ทํางานในองคกรได

- สํานักงาน
ปลัด อบต.
- สวนการ
ศึกษาฯ

ทดสอบตามแบท่ี
กําหนดและ
รายงานผลการ
อบรมตอ
ผูบังคับบัญชา

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือ
การสัมมนา

4.1 โครงการสัมมนา/
ประชุมเชิงปฏิบัติการ

- เพ่ือพัฒนาความรู
และวิสัยทัศนในการ
ทํางานของพนักงาน
สวนตําบล

เทากับระดับของ
พนักงานสวนตําบล
ในตําแหนง
ผูบริหารท่ีเขาการ
ประชุมเชิงปฏิบัติ
การของแตละคน

เทากับจํานวนของ
บุคลากรท่ีเขารับ
การอบรม

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา/

ฝกอบรม

ภายใน
ปงบประมาณ
255๕-255๗

- มีความรูและ
วิสัยทัศนในการ
ทํางานเพ่ิมมากข้ึน

ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงาน
ภายนอกท่ี
ดําเนินการ

ทดสอบตามแบท่ี
กําหนดและ
รายงานผลการ
อบรมตอ
ผูบังคับบัญชา

4.2 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/การ
บริการจัดการบานเมือง
ท่ีดี

- เพ่ือพัฒนาความรู
ของพนักงานสวน
ตําบลในการบริหาร
จัดการองคกร

เทากับระดับของ
ผูบริหาร  พนักงาน
สวนตําบล และ
พนักงานจางท่ีเขา
ศึกษาดูงานของแต
ละคน

เทากับจํานวนของ
บุคลากรท่ีเขารับ
การอบรม

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา/

ฝกอบรม

ภายใน
ปงบประมาณ
255๕-255๗

- มีความรูเพ่ิมมาก
ข้ึนในการบริหาร
จัดการภายใน
องคกร

ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงาน
ภายนอกท่ี
ดําเนินการ

ทดสอบตามแบท่ี
กําหนดและ
รายงานผลการ
อบรมตอ
ผูบังคับบัญชา
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ความรูพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราช แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/

เน้ือหา
เปาหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผลระดับ จํานวน

4.3 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในสํานักงาน
ปลัด

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน

1-๗ เทากับจํานวนคน/
ตําแหนงท่ีมีคน
ครองในแตละป

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา/

ฝกอบรม

ภายใน
ปงบประมาณ
255๕-255๗

- มีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี
ไดอยางมีประสิทธิ
ภาพเพ่ิมข้ึน

ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงาน
ภายนอกท่ี
ดําเนินการ

ทดสอบตามแบท่ี
กําหนดและ
รายงานผลการ
อบรมตอ
ผูบังคับบัญชา

4.4 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในสวนการคลัง

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน

1-๗ เทากับจํานวนคน/
ตําแหนงท่ีมีคน
ครองในแตละป

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา/

ฝกอบรม

ภายใน
ปงบประมาณ
255๕-255๗

- มีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี
ไดอยางมีประสิทธิ
ภาพเพ่ิมข้ึน

ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงาน
ภายนอกท่ี
ดําเนินการ

ทดสอบตามแบท่ี
กําหนดและ
รายงานผลการ
อบรมตอ
ผูบังคับบัญชา

4.5 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในสวนโยธา

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน

2-๗ เทากับจํานวนคน/
ตําแหนงท่ีมีคน
ครองในแตละป

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา/

ฝกอบรม

ภายใน
ปงบประมาณ
255๕-255๗

- มีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี
ไดอยางมีประสิทธิ
ภาพเพ่ิมข้ึน

ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงาน
ภายนอกท่ี
ดําเนินการ

ทดสอบตามแบท่ี
กําหนดและ
รายงานผลการ
อบรมตอ
ผูบังคับบัญชา
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ความรูพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราช แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/

เน้ือหา
เปาหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผลระดับ จํานวน

4.6 โครงการประชุม
เชิงปฏิบตัิการ/สัมมนา
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในสวน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน

3-6 และพนักงาน
จางทุกประเภท

1-5 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา/

ฝกอบรม

ภายใน
ปงบประมาณ
255๕-255๗

- มีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี
ไดอยางมีประสิทธิ
ภาพเพ่ิมข้ึน

ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงาน
ภายนอกท่ี
ดําเนินการ

ทดสอบตามแบท่ี
กําหนดและ
รายงานผลการ
อบรมตอ
ผูบังคับบัญชา

4.7 โครงการประชุม
ประจําเดือนบุคลากรใน
หนวยงาน

- ซักซอมการปฏิบัติ
งานในรอบเดือนท่ี
ผานมา  เพ่ือใชเปน
แนวทางในการปฏิบตัิ
หนาท่ีท่ีถูกตอง

เทากับระดับของ
คณะผูบริหาร
พนักงานสวนตําบล
ในตําแหนงท่ีเขา
การประชุม
ประจําเดือนของ
แตละคน

เทากับจํานวนของ
บุคลากรท่ีเขาการ
ประชุมประจํา
เดือน

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
การสัมมนา

ภายใน
ปงบประมาณ
255๕-255๗

- มีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี
ไดอยางมีประสิทธิ
ภาพเพ่ิมข้ึน

สํานักงาน
ปลัด อบต.

รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตอ
ผูบังคับบัญชา

5. การสอนงาน
การใหคําปรึกษา
หรือวิธีการอ่ืน

5.1 โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาใหศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท

- เพ่ือยกระดับความรู
ของบุคลากรใหสูงข้ึน

- - ตามจํานวน
บุคลากรท่ีผานการ
ประเมินและไดรับ
การคัดเลือกให
ศึกษาตอ

- ภายใน
ปงบประมาณ
255๕-255๗

- สามารถนําความรู
ทาใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ทุกสวน
ราชการและ
หนวยงาน
ภายนอกท่ี
ดําเนินการ

บันทึกรายงาน
ผลการศึกษาเปน
ระยะตอ
ผูบังคับบัญชา
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ความรูพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราช แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/

เน้ือหา
เปาหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลา

ดําเนินการ
ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับ
หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตามและ
ประเมินผลระดับ จํานวน

5.2 โครงการอ่ืน ๆ ท่ี
สามารถกําหนดภายหลัง
ตามความจําเปนและ
สถานการณ

- - - - ปงบประมาณ
255๕-255๗

- - ทดสอบตามแบท่ี
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
(นายพงษเทพ  ชัยออน) (นางสาวแสงเดือน สุดแจง)

นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
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สวนที่ 5
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จะตั้งงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปของทุกป  ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 255๕-255๗)

1. แนวทางการพัฒนาคณะผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.หาดสองแคว
1. หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล
2. หลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนตําบล
3. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต.
4. หลักสูตรเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
5. หลักสูตรเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
6. หลักสูตรสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
7. การอบรมสัมมนาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน อบต.

งบประมาณในการฝกอบรมตั้งไวในสํานักงานปลัด อบต.หาดสองแคว หมวด คาใชสอย  ประเภท รายจาย
เพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ (คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝกอบรม) คาใชจายตามหลักสูตรท่ีกรมสงเสริมฯแจงมาและข้ึนอยู
กับวาแตละตําแหนงจะสมัครไปปงบประมาณไหน

2. แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พนักงานสวนตําบล  ลูกจาง  และพนักงานจาง
1. หลักสูตรนักบริหารงาน อบต.
2. หลักสูตรเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน
3. หลักสูตรเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน
4. หลักสูตรบุคลากร
5. หลักสูตรนิติกร คาใชจายอยูใน

สวนสํานักงาน
6. หลักสูตรเจาพนักงาน/ นักพัฒนาชุมชน ปลัด อบต.หาดสองแคว
7. หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานธุรการ
8. หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานปองกันฯ
9. หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ
10. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร
๑๑ หลักสูตรเจาพนักงานสาธารณสุข
12. หลักสูตรหัวหนาสวนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
1๓. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
1๔. หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานการเงินและบัญชี คาใชจายอยูในสวนการคลัง
1๕. หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานจัดเก็บรายได
1๖. หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานพัสดุ

/ 16. หลักสูตร.....
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1๗. หลักสูตรหัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง)
18. หลักสูตรชาง/ นายชาง คาใชจายสวนโยธา
19. หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานธุรการ
20. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา
2๑. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา คาใชจายสวนการศึกษาฯ
22. หลักสูตรเก่ียวกับงานของครูผูดูแลเด็ก

งบประมาณในการฝกอบรมตั้งไวใน หมวด คาใชสอย  ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ
(คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝกอบรม) สํานักงานปลัด อบต. ,สวนการคลัง ,สวนโยธา  และสวนการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  ของ อบต. หาดสองแคว คาใชจายตามหลักสูตรท่ีกรมสงเสริมฯ หรือหนวยงานท่ีอบรมแจงมา และ
ข้ึนอยูกับการสมัครแตละตําแหนง แตละปงบประมาณดวย

3. แนวทางการพัฒนาความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน
1. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุ
2. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงินและบัญชี
3. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการจัดเก็บเอกสารในสํานักงาน
4. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการแกไขปญหาบนเครื่อง PC เบื้องตน
5. การพิมพงานดวยโปรแกรม Microsoft Office Word
6. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหขอมูลและจัดทําแผน
7. หลักสูตรคอมพิวเตอรสําหรับการออกแบบกอสราง
8. หลักสูตรคอมพิวเตอรการใชงานระบบปฏิบัติงาน Window XP
9. หลักสูตรคอมพิวเตอรการผลิตสื่อการประชาสัมพันธสําหรับ อปท.
10. อบรมการดับเพลิงเบื้องตน
11. อบรมเชิงปฏิบัติการผูดูแลเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.
12. อบรมเก่ียวกับระบบประปา
13. อบรมมิสเตอรเตือนภัย
14. อบรมการบันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร
15. อบรมการจัดทําขอบัญญัต/ิ เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
16. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรของ อปท. ดานการกําหนดมาตรฐานการ

ควบคุมภายใน
17. หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีปฏิบัติในองคกร

4. แนวทางการ...
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4. แนวทางการสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
1. การสงเสริมการศึกษาตอระดับปริญญาตรี และระดับปริญาโท เปาหมายสําหรับคณะผูบริหาร

สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางขององคกร
2. หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการบริหาร เปาหมายสําหรับผูบริหาร
3. หลักสูตรการศึกษาดูงานดานการพัฒนาอาชีพ เปาหมายสําหรับคณะผูบริหาร สมาชิกสภา

อบต. พนักงานสวนตําบล  พนักงานจาง  และผูนําชุมชน
4. หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย เปาหมายสําหรับผูบริหาร และพนักงานสวนตําบล
5. หลักสูตรการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป สําหรับตําแหนงบุคลากร  จํานวน 1 คน
6. หลักสูตรการออกแบบกอสราง สําหรับตําแหนงชาง/นายชาง  จํานวน 1-2 คน
7. หลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับงานท่ีปฏิบัติ  เปนตน

5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
เปาหมาย คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลหาดสองแคว จํานวน ๕0 คน  ระยะเวลาดําเนินการตามปงบประมาณ 255๕-255๗

งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรอบรม /ประชุมสัมมนา ตั้งไวใน หมวด คาใชสอย
ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ (คาธรรมเนียม คาลงทะเบียนฝกอบรม) สํานักงานปลัด อบต. ,สวนการคลัง
,สวนโยธา  และสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ อบต. หาดสองแคว คาใชจายตามหลักสูตรท่ีกรม
สงเสริมฯ หรือหนวยงานท่ีอบรมแจงมา และข้ึนอยูกับการสมัครแตละตําแหนง แตละปงบประมาณดวย (ประมาณ
การคาใชจายตามตารางแนบทาย)

งบประมาณ...
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งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาแบบประมาณการตามขอบัญญัติแตละป

ท่ี โครงการ/หลักสูตร งบประมาณป ท่ีมาของ
งบประมาณ255๕ 255๖ 255๗

1 หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือหลัก
สูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

24,000 24,000 24,000 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

2 หลักสูตรรองนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือ
หลัก สูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

48,000 48,000 48,000 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

3 หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต. หรือหลัก
สูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

24,000 24,000 24,000 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

4 หลักสูตรเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือหลัก สูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

15,400 15,400 15,400 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

5 หลักสูตรเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
หรือหลัก สูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

15,400 15,400 15,400 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

6 หลักสูตรสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หรือ
หลัก สูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

35,000 35,000 35,000 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

7 หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. หรือหลัก สูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

35,000 15,000 15,000 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

8 หลักสูตรเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  หรือหลักสูตรอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ

32,300 ๑๐,๐๐๐ 10,000 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

9 หลักสูตรเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

32,300 10,000 10,000 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

10 หลักสูตรบุคลากร หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 10,000 10,000 32,300 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

11 หลักสูตรนิติกร หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 10,000 10,000 32,300 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

12 หลักสตูรเจาพนักงาน/ นักพัฒนาชุมชน หรือหลัก
สูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

10,000 10,000 10,000 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

13 หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานธุรการ หรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

10,000 10,000 10,000 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

14 หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

๑๐,๐๐๐ 10,000 10,000 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

15 หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาหนาท่ีปองกันฯ หรือหลักสูตร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

20,000 15,000 10,000 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน
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ท่ี โครงการ/หลักสูตร งบประมาณป ท่ีมาของ
งบประมาณ255๕ 255๖ 255๗

16 หลักสูตรนักวิชาการเกษตร หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

17 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

๑๐,๐๐๐ 10,000 12,000 สวนการคลัง อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

18 หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานการเงินและบัญชี
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

10,000 10,000 10,000 สวนการคลัง อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

19 หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานจดัเก็บรายได
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

10,000 10,000 10,000 สวนการคลัง อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

20 หลักสูตรเจาหนาท่ี/ เจาพนักงานพัสดุ หลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

10,000 10,000 10,000 สวนการคลัง อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

21 หลักสูตรนักบริหารงานชาง (หัวหนาสวนโยธา)
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

10,000 8,000 8,000 สวนโยธา อบต. หรือ
หนวยงานอ่ืน

22 หลักสูตรชาง/ นายชาง  ลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 20,000 15,000 10,000 สวนโยธา อบต. หรือ
หนวยงานอ่ืน

23 หลักสูตรนักบริหารการศึกษา (หน.สวนการศึกษาฯ)
หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

32,300 ๑๐,๐๐๐ 10,000 สวนการศึกษาฯ อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

24 หลักสูตรนักวิชาการศึกษา  หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 10,000 10,000 32,300 สวนการศึกษาฯ อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

25 หลักสูตรคอมพิวเตอรดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน

10,000 10,000 10,000 สํานักงานปลัด อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

26 หลักสูตรคอมพิวเตอรดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน

10,000 10,000 10,000 สวนการคลัง อบต.
หรือหนวยงานอ่ืน

27 หลักสูตรคอมพิวเตอรดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน

10,000 10,000 10,000 สวนโยธา อบต. หรือ
หนวยงานอ่ืน

28 หลักสูตรคอมพิวเตอรดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน

10,000 10,000 10,000 สวนการศึกษาฯ หรือ
หนวยงานอ่ืน



- 17 -

สวนที่ 6

การติดตามประเมินผล
1. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร

ใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหาดสอง
แคว

ประกอบดวย
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ
2. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ
3. หัวหนาสวนการคลัง กรรมการ
4. หัวหนาสวนโยธา กรรมการ
5. หัวหนาสวนการศึกษาฯ กรรมการ
6. หัวหนาสํานักปลัด  อบต. กรรมการ/เลขานุการ

ใหคณะกรรมการ มีหนาท่ีในการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล
ตลอดจนการดําเนินการดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ 1 ครั้ง แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายก
องคการบริหารสวนตําบล



คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
ท่ี ๓๕๐ /255๔

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
-----------------------------------

ดวยองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดจัดทําแผนอัตรากําลงั 3 ป (พ.ศ. 255๕-255๗) และแผน
อัตรากําลังพนักงานจาง 4 ป (พ.ศ. 255๕-255๘) เสร็จแลว  นั้น

บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป (พ.ศ. 255๕-255๗)
ข้ึนเพ่ือการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร  โดยใหคณะกรรมการมีหนาท่ีในการติดตามแลประเมินผล
แผนพัฒนาบุคลากร กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ 1
ครั้ง แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบล จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร  ดังนี้

1. นายพงษเทพ  ชัยออน ตําแหนง นายก อบต.หาดสองแคว ประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน สุดแจง ตําแหนง ปลัด อบต.หาดสองแคว กรรมการ
3. นางกนกพร  เฉิดพงษตระกูล ตําแหนง หัวหนาสวนการคลัง กรรมการ
4. นางสาวประภาพรรณ  มากพันธุ ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา กรรมการ
5. นางปริชญา  นันคํา ตําแหนง จนท.วิเคราะห ๕ กรรมการ
๖. นายวิษณุรักษ  แกวโมรา ตําแหนง นิติกร กรรมการ
๗. นายจักรธัช  แกวรอด ตําแหนง บุคลากร กรรมการ/เลขานุการ
ใหผูไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีดําเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร  และรายงานให

ผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ันทราบ

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง  ณ   วันท่ี ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 255๔

นายพงษเทพ  ชัยออน

(นายพงษเทพ   ชัยออน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว


