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อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
-----------------------------ส่วนที่ 1
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัด พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน
เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรู้ภ ายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายใน
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาว่ าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีก ารบริห ารกิ จการบ้ านเมือ งที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องข้ า ราชการในสั ง กั ด ให้ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีต
จนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิ ชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

-21. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับ เปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกั น เพื่อ
การนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
1.3 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย
ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ในหมวดที่12 การบริหารงาน
บุคคล ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
3. ด้านการบริหาร
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกา ยน
2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้อ 269 ,270,271,273,274 และ 275 ให้ องค์การบริหารส่วน
ตาบล จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้ าง ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานส่ วนตาบล 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
จากหลั ก การและเหตุ ผ ลดั ง กล่ า ว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลรอบเวี ย ง จึ ง เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญและความจาเป็นในการพัฒนาบุคลากรของ อบต. การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้อง
พัฒนาบุคลากร อบต.ตาแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่ง ตามที่กาหนดในส่วนราชการ
ตามแผนอัตรากาลังของ อบต. ตลอดทั้งความจาเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ล ะตาแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม จึงจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.ขึ้น

-32. ข้อมูลด้านบุคลากร
2.1 อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง
ตามแผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) ได้ ก าหนดโครงสร้ า งการแบ่ ง ส่ ว นราชการตาม
อัตรากาลังไว้ ดังนี้
ที่
ส่วนราชการ
การแบ่งงานตามภายใน
หมายเหตุ
1
สานักงานปลัด อบต. 1.1 งานธุรการ
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานกฎหมายและคดี
1.4 งานนโยบายและแผน
1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.6 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
2.1 งานการเงินและบัญชี
2
กองคลัง
2.2 งานสถิติการคลัง
2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3.1 งานออกแบบและก่อสร้าง
3
กองช่าง
3.2 งานวิศวกรรม
3.3 งานธุรการ
3.4 งานไฟฟ้าถนน
4.1 งานบริหารการศึกษา
4
ส่วนการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
วัฒนธรรม
5

หน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน

5.1 งานตรวจสอบภายใน

-42.2 ข้อมูล ตาแหน่ง ตามภารกิจอานาจหน้าที่ที่จะดาเนินการ จึงก าหนดบุคลากร
โดยแยกเป็นดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงาน อบต. 7)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (3-5/6ว)
3. หัวหน้าสานักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป 6)
4. เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน (3-5/6ว)
5. นิตกิ ร (3-5/6ว)
6. บุคลากร (3-5/6ว)
7. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
8. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
9. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
10. ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
11. ผูอ้ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)
12. นักวิชาการคลัง (3-5/6ว)
13. นักวิชาการเงินและบัญชี (3-5/6ว)
14. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (3-5/6ว)
15. นักวิชาการพัสดุ (3-5/6ว)
16. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
17. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
18. ผูอ้ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7)
19. นายช่างโยธา 6 ว
20. ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
21. ผูช้ ่วยช่างโยธา
22. หัวหน้าส่วนการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 6)
23. นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว
24. ครูผดู้ ูแลเด็ก
25. ผูด้ ูแลเด็ก (ทั่วไป)
รวมทั้งสิน้ 25 ตาแหน่ง

-53. การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน SWOT ดังนี้
3.1 การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
การวิเคราะห์ตัวบุคลากร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กาหนดไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในแนวทางเดียวกันและเข้าใจง่าย
การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. เจ้าหน้าที่มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต.
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบ
2. มีอายุเฉลี่ย 25-40 ปี เป็นวัยทางาน
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางานละเอียด
2. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
รอบคอบ
3. มีภาระหนี้สิน
4. มีการพัฒนาการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
5. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว โดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวในการติดต่อประสานงาน
โอกาส (Opportunities)
ข้อจากัด (Threats)
1. มีความใกล้ชิดคุ้ยเคยกับประชาชนทาให้เกิด
1. เจ้าหน้าที่บุคลกร มีจานวนน้อย ไม่ครบตาม
โครงสร้างหน้าที่ ตาแหน่ง พนักงานหนึ่งคนต้อง
ความร่วมมือในการทางานได้ง่าย
รับผิดชอบงานหลายด้าน
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต. อุทิศตนได้
2. บุคลากรมีความก้าวหน้าในวงแคบ
ตลอดเวลา
3. พนักงานส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรงตามตาแหน่งที่ปฏิบัติ สามารถนาความรูม้ า
พัฒนา ปฏิบัติงานได้หลากหลาย มีประสิทธิภาพ
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จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงาน
1. มีบุคลากร เจ้าหน้าที่ไม่ครบตามตาแหน่ง งานบาง
ที่ปฏิบัติ
งานยังขาดบุคลากรผู้มีความรู้รับผิดชอบตรงตาม
2. เจ้าหน้าที่มีภูมลิ าเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต.
มาตรขาดตาแหน่ง
3. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบ
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน
3. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค
วิชาการและด้านพัฒนาบุคลากร
ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
5. ไม่มีความขัดแย้งในองค์กรและกับชุมชน
และกัน
4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คานึงถึง
กฎระเบียบของราชการ
โอกาส (Opportunities)
ข้อจากัด (Threats)
1. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
1. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. พื้นที่ในความรับผิดชอบของ อบต.แบ่งเป็น 2
2. มีความใกล้ชิดคุ้ยเคยกับประชาชนทาให้เกิด
ส่วน สองฟากฝั่งของเทศบาลนครเชียงราย มี
พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
ความร่วมมือในการทางานได้ง่าย
หรือการบริการที่ไม่ทั่วถึง
3. สถานที่ตั้งหน่วยงาน อยู่ใกล้อาเภอเมือง
3. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
จังหวัดเชียงราย เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
ของพนักงานไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ศึกษาหา
หลากหลายจึงจะทางานได้ ถึงจะครอบคลุม
ความรูเ้ พิ่มเติม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
4. เงินรายได้ของ อบต.มีจานวนน้อย การ
บริหารงานบุคคลยังติดปัญหาตาม พรบ.
บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542 มาตรา 35
ที่ยังต้องคุมไม่ให้เกิน ร้อยละ 40
3.2 ประเด็นที่ต้องพัฒนา
1. ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทางานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
2. ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ
3. บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
4. พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
5. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
6. วางแผนบริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสม
7. พัฒนาการกระจายอานาจ
8. พัฒนาระบบสวัสดิการ ผลตอบแทนและแรงจูงใจ
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2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลได้เรียนรู้แบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.กาหนด
2.1.2 เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบและแนวทางในการพั ฒ นาพนั ก งานส่ ว นต าบล ลู ก จ้ า งประจ าและ
พนักงานจ้าง
2.1.3 เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติห น้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน
2.1.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.1.5 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดารง
ตาแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
2.1.6 เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความสามารถในการบริ หารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 เป้าหมายการพัฒนา
2.2.1 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลเข้าใจ
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
2.2.2 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
2.2.3 เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวม
2.2.4 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่
สูงขึ้น
2.2.5 เพื่อให้การประสานการทางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ
2.2.6 เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบล
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3. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริ หารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่ว นตาบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้ ต้องพัฒนา
5 ด้านได้แก่
3.1 ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น
3.2 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
3.2 ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารประชาชน เช่น
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
3.4 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่ ว มกับ บุ คคลอื่น ได้อย่ างราบรื่ น และมีประสิ ทธิภ าพ เช่น มนุษย์สั มพั นธ์การทางาน การสื่ อสารและสื่ อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
3.5 ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
ดังนั้น จึงให้ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาทักษะ
ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือหลาย
หลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
หลักสูตรในการพัฒนาประจาปี 2559
1. หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล)
2. หลักสูตรหัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
3. หลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง)
4. หลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง)
5. หลักสูตรหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)
6. หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
7. หลักสูตรนิติกร
8. หลักสูตรบุคลากร
9. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ
10. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
11. หลักสูตรนักวิชาการคลัง
12. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/นักวิชาการพัสดุ
13. หลักสูตรนักวิชากรจัดเก็บรายได้
14. หลักสูตรนายช่างโยธา

-915.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
หลักสูตรผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจาปี
การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
ออมทรัพย์ อบต.รอบเวียง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานสารบรรณ
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร “การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบแท่ง”
ส่วนที่ 4

4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
4.1 วิธีการพัฒนาบุคลากร อบต.
วิธีการพัฒนา พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบต. จะเป็นหน่วยดาเนินการ
เอง หรืออาจดาเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการ
อบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจาเป็นและเหมาะสม ดังนี้
1. การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่
2. การฝึกอบรม อาจดาเนินการโดย อบต.เอง หรือคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
เชียงราย สานั กงานท้องถิ่นจั งหวัด เชียงรายหรือสถาบันพัฒ นาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจาเป็นและเหมาะสม รวมทั้งเทศบาลตาบลจะสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่ว นตาบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
3. การศึกษาดูงาน อาจดาเนินงานในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของ อบต.
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดาเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดเชียงราย หรือหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน
6. การให้คาปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตาบลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของพนักงานส่วนตาบล ตามรอบการประเมิน
ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2559 – 30 กันยายน 2559)

-10วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1. แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

1

หลักสูตรเกีย่ วกับปลัด อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

2

หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหน้าสานักปลัด
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

3

หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหน้าส่วน
การคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

4

หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหน้าส่วนโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

งบประมาณ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง
หน่วยงานอื่น

ปลัด อบต. ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

100,000

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

32,000

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

32,000

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

32,000

/

-11วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1. แผนการการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

5

หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหน้าส่วน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

6

7
8

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่น ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
ที่เกี่ยวข้อง
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับนิติกรหรือ
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
หลักสูตรเกีย่ วกับบุคลากรหรือ
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

การดาเนินการ

งบประมาณ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง
หน่วยงานอื่น

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

32,000

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

30,500

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

30,500

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

30,500

/

-12วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1. แผนการการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

9

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่ /
เจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
10 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการเงินและ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
บัญชี หรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
11 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการคลัง
ยิ่งขึ้น
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
12 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที/่ เจ้า
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
พนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
เกี่ยวข้อง
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

งบประมาณ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง
หน่วยงานอื่น

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

30,500

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

30,500

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

30,500

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

30,500

/

-13วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1. แผนการการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

13 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที/่ เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
14 หลักสูตรเกีย่ วกับช่างโยธา/นายช่าง
โยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
15 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
16 หลักสูตรครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพือ่ พัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

งบประมาณ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง
หน่วยงานอื่น

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

30,500

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

30,500

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

30,500

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

30,500

/

-14วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๑. แผนการการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

17 หลักสูตรเกีย่ วกับลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างแต่ละตาแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
18 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรประจาปี
19 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
20 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

งบประมาณ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถนาความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น

พนักงานงานจ้าง ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

30,500

พนักงานส่วนตาบล พนักงาจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

100,000

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง
หน่วยงานอื่น

/

/
/

พนักงานส่วนตาบล พนักงาจ้าง มี
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

100,000
/

บุคลากรในองค์กรศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท

0

-15วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
1. แผนการการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

21 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง

การดาเนินการ

งบประมาณ

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของ
พนักงาน ใช้ยึดหลักในการทางานและ
การดาเนินชีวิต อบรมคุณธรรม
จริยธรรม

0

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง
หน่วยงานอื่น

/

/
22 การพัฒนาระบบ IT ให้มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทันสมัย พร้อมใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกโลกาภิวัฒน์

23 ออมทรัพย์ อบต.รอบเวียง

เพื่อสร้างนิสยั การออมเงิน ให้กับพนักงาน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ อบต.รอบ
และเพื่อสร้างสวัสดิการให้กับพนักงานที่
เวียง รับสมัครสมาชิกโดยออม
เป็นสมาชิก ด้านเงินกู้ดอกเบี้ยถูก
เงินเดือนละ 200 บาท และ
เงินปันผลประจาปี

24 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
งานสารบรรณ

พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความทันสมัย พร้อม
ใช้งาน

ดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิก ร้อยละ 1
ระยะเวลาการชาระ
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ใช้ใน จัดอบรมให้ความรู้เบื้องต้น
การปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานสารบรรณ

150,000

0

/

50,000

/

-16วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

25 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเสริมเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงาน
บุคลากร “การบริหารงานบุคคลส่วน ส่วนตาบลมีความรู้งานด้านบริหารงาน
ท้องถิ่น ระบบแท่ง”
บุคคลส่วนท้องถิ่น ระบบแท่ง เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับบุคลากรมีความรู้ เพื่อ
การปฏิบัติงานและการเลื่อนระดับ
ความก้าวหน้าในตาแหน่งของแต่ละ
ประเภท และระดับตาแหน่ง

การดาเนินการ

งบประมาณ

จัดส่งบุคลากรในองค์กรที่มีความ
สนใจและมีหน้าที่ต้องปฏิบตั ิงานด้าน
บริหารงานบุคคล เข้าอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมการเข้าสูร่ ะบบแท่ง
หรือจัดอบรมให้ความรู้บุคลากรใน
องค์กรเอง

100,000

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง
หน่วยงานอื่น

/

/

-17ส่วนที่ 5
5. งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง ได้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2559 ซึ่งปรากฏดังนี้
5.1 แผนงานบริหารทั่ วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ย
ประกันภัย ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตัง้ งบประมาณไว้ 500,000 บาท
5.2 แผนงานบริ ห ารทั่ว ไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวด ค่าตอบแทนใช้ส อยและวัส ดุ ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตัง้ งบประมาณไว้ 75,000 บาท
5.3 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในองค์กร ตั้งงบประมาณไว้ 60,000 บาท
5.4 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ
ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าลงทะเบียน ตั้งงบประมาณไว้ 35,000 บาท
5.5 แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียม
ค่าลงทะเบียนต่างๆ ตัง้ งบประมาณไว้ 55,000 บาท
5.6 แผนงานการศึกษา งานระดับ ก่ อนวั ยเรี ยน และประถมศึ กษา หมวดค่า ตอบแทนใช้ ส อยและวัส ดุ
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ รายการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแล
เด็ก ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
รวมงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปี 2559 เป็นเงิน 755,000 บาท
ส่วนที่ 6
6. การติดตามและประเมินผล
6.1 กาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทารายงานผลการเข้าอบรม ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันกลับ
จากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายก อบต.
6.2 ให้ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการ
พัฒนาตามข้อ 1
6.3 นาข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความต้องการ
ต่อไป
6.4 ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
6.5 ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี โดยบุคลากรต้อง
ได้รับรับการฝึกอบรมตามตาแหน่ง เฉพาะตาแหน่ง หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 80%

-18ส่วนที่ 7
7. ผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการจัดทาแผน
7.1 องค์การบริหารส่วนตาบลรอบเวียง
7.2 พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
7.3 บุคลากรผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่สารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
7.3.1 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
7.3.2 เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
7.3.3 แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
7.3.4 แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารท้องถิ่น และ พนักงานทราบ
7.3.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
7.3.6 เสนอรายงานผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนาบุคลากร และผลการประเมินและติดตามผลเสนอ
คณะกรรมการ

