แผนพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
อาเภอภูหลวง จังหวัดเลย
คำนำ

คำนำ
การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ คานึงถึงการสร้างกาลังคนในการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลทุกตาแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะตาแหน่ง ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสาหรับ
ตาแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้กาหนดหลักสูตรพัฒนา
ในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะ
ตาแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
ได้ใช้กรอบแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเลย เรือ่ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 ดาเนินการ รวมทั้ง ได้
ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตาแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
กันยายน 2564

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล

๑

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา

๓

ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา

๔

ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา

๖

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา

๑๒

ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล

๑๕

ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕64-๒๕๖6)

ส่วนที่ 1
หลักกำรและเหตุผล
1. หลักกำรและเหตุผลของกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
1.1. ภำวะกำรเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหารูปแบบ
ใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้
ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
1.2 พระรำชกฤษฎีกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 11 ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมี
การเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศ
ไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึด
แนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิด
ใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกาหนด
เป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม

-24. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการนามาพัฒนาใช้
ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
1.3. ประกำศ ก.อบต.จังหวัดเลย
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตาบล ในส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมี
การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา 5
ด้านดังนี้
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
2. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
3. ด้านการบริหาร
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ข้อ 299 จึงได้จัดทาแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง
3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ และจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลกรจากฝ่ายการเมือง และพนักงาน
จ้าง
2. ข้อมูลด้ำนบุคลำกร
2.1 อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง
ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ได้กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตาม
อัตรากาลังไว้ ดังนี้ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม ที่กาหนดขึ้น
ใหม่ โดยแบ่งส่วนงานต่างๆและกาหนดตาแหน่งที่จาเป็นเพื่อดาเนินการตามภารกิจ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานสาธารณสุข และ
สิ่งแวดล้อม

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
-งานการเจ้าหน้าที่
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
-งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-งานธุรการ

หมำยเหตุ

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังปัจจุบัน
2. กองคลัง
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานธุรการ

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังใหม่
2. กองคลัง
-งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานธุรการ

หมำยเหตุ

-3โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังปัจจุบัน
3. กองช่ำง

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังใหม่
3. กองช่ำง

- งานก่อสร้าง

- งานก่อสร้าง

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานออกแบบและควบคุมอาคาร

- งานประสานสาธารณูปโภค

- งานประสานสาธารณูปโภค

- งานธุรการ

- งานธุรการ

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังปัจจุบัน
4. กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังใหม่
4. กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม

- งานบริหารการศึกษา

- งานบริหารการศึกษา

- งานธุรการ

- งานธุรการ

- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

- งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังปัจจุบัน

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังใหม่

5. กองสวัสดิกำรสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์

5. กองสวัสดิกำรสังคม
- งานสังคมสงเคราะห์

- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

-

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

หมำยเหตุ

-43. กำรวิเครำะห์บุคลำกร
การวิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ได้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้ เพื่อให้การ
อ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปทางเดียวกันและเข้าใจง่าย
การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
S
จุดแข็ง
1. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต.
2. อายุเฉลี่ย 25-45 ปี เป็นวัยทางาน
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางานละเอียด
รอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
O
โอกำส
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความ
ร่วมมือในการทางานได้ง่าย
2. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต. อุทิศตนได้
ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการทางาน
ของ อบต. ในฐานะตัวแทน

W
จุดอ่อน
1. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
2. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
3. มีภาระหนี้สิน
4. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คานึงถึงกฎระเบียบของ
ราชการ
T
ข้อจำกัด
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ
2. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน
3. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
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กำรวิเครำะห์ในระดับองค์กร
S
จุดแข็ง
1. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
2. อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
3. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
4. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในการ
ทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
5. มีระบบบริหารงานบุคคล

W
จุดอ่อน
1. ขาดความกระตือรือร้นในการทางาน
2. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
4. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมีบุคลากร
ไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น เกษตร สิ่งแวดล้อม นิติกร
5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ

O
โอกำส

T
ข้อจำกัด

1. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี
2. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต.ทาให้รู้สภาพ
พื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ปริญญาโท
เพิ่มขึ้น

1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบ
เครือญาติในชุมชน การดาเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมัก
กระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน ความรู้รู้ที่มี
จากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทางานได้
คลอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวน
ประชาชนและภารกิจ
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โครงสร้ำงปัจจุบัน
นายกองค์การบริหารส่วน
สั่งการ /วางแผน/วินจิ ฉัย

ตาบล

สั่งการ/กาหนดรายละเอียด

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทาแผน ควบคุม

ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป

กากับดูแล

ตามระเบียบแล้ว

ประเมินผล

ทางานตามคาสั่ง

ผูป้ ฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง

ตามยุทธศาสตร์ได้
การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จะเป็นการพัฒนาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสี่ส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มี
คณะกรรมการทาหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อการเลื่อน
ระดับตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทรัพย์ไพวัลย์ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้
คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลัง สรรหา
ประเมินผล/รายงานงา
หัวหนาหนวยงาน ั า

นายกองค์การ ริหารสวน
ตาสั่งลการ ติ ตามตรว สอ

แผน คว คมกากั แล
สนั สนน

ใหความเป็นธรรม

หัวหนาหนวยงาน ั า
แผน คว คมกากั แล
น สนั สนน
สงเสริม/สนั สนน
ใหความเป็นธรรม

ผปฏิ ัตงิ านมีความร
เขาใ งาน ี่ า
ทำงำนเป็ นทีม
ฝึ กฝนพัฒนำตนเอง
สนองยุทธศำสตร์ได้

คว คมตรว สอ

คณะกรรมการ
วำงแผนอัตรำกำลัง
สรรหำ
ประเมินผล/รายงาน

นายกองค์การ ริหารสวน

หัวหนาหนวยงาน ั า

สั่งการ ติ ตามตรว สอ

แผน คว คมกากั แล

ใหความเป็นธรรม

สนั สนน
สงเสริม/สนั สนน
ผปฏิ ัตงิ านมีความร

ใหความเป็นธรรม

เขาใ งาน ี่ า

คว คมตรว สอ

างานเป็น ีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองย ธศาสตร์ไ

-8ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ
๑. เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
๓. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
๔๑ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๔๒ ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
๔๓ ด้านการบริหาร
๔.๔ ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๔.๕ ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้ำหมำยของกำรพัฒนำ
๑. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและผู้บริหาร
๒. การพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพนักงานส่วนตาบล
๓. การพัฒนาพนักงานจ้าง
๔. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

-9ส่วนที่ ๓
หลักสูตรกำรพัฒนำ
หลักสูตรในกำรพัฒนำ (พ.ศ.๒๕64-๒๕๖6)
๑. หลักสูตรกำรพัฒนำผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
๑.๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ หลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ หลักสูตรรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๖ หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๗ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. หลักสูตรกำรพัฒนำพนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง
2.๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.๓ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อานวยการกองคลัง/หัวหน้าส่วนการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง/หัวหน้าส่วนโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.๖ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๗ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.๘ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการการเงินและบัญชี/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/เจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุ/เจ้าพนักงานพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2.๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.๑๒ หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.๑๓ หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.๑๕ หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.๑๖ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.๑๗ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
2.๑๘ การเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงานส่วนตาบลและบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล

-10๑.๑๙ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ผู้นาท้องถิ่น
๑.๒๐ หลักสูตรการจัดทางบประมาณระบบ e-Laass หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑.๒๑ หลักสูตรการจัดทาแผนที่ภาษีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

-11ส่วนที่ ๔
วิธีกำรพัฒนำและระยะเวลำกำรดำเนินกำรพัฒนำ
(แผนพัฒนำบุคลำกร พ.ศ.๒๕64-๒๕๖6)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๑. แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรคณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลให้มีทกั ษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานมาก
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานมาก
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบทางานของประธานสภาให้มี
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการทางาน
มากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบทางานของรองประธานสภา
ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาความรู้
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ได้รับการฝึกอบรม/พัฒนาความรู้
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลได้รับการฝึกอบรม/
พัฒนาความรู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลได้รับการฝึกอบรม/พัฒนา
ความรู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลได้รับการฝึกอบรม/
พัฒนาความรู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๒
๓
๔
๕

หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม
ปี 2564 ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6 อบต.
ส่งฝึกอบรม
จานวน จานวน จานวน ดาเนินการ กับหน่วยงาน
คน
คน
คน
เอง
อื่น
๑
๑
๑
๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

-12-

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๖

หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๗

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี
ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖
วัตถุประสงค์
การดาเนินการ
2564 จานวน 6จานวน
จานวน คน
คน
คน
เพื่อพัฒนาระบบการทางานของสมาชิก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ๑4
๑4
๑4
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีทักษะ ตาบลได้รับการฝึกอบรม/พัฒนา
ความรู้และความเข้าใจในการทางานมาก ความรู้ อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
ยิ่งขึ้น
เลขานุการสภาองค์การบริหาร ๑
๑
๑
เพื่อพัฒนาระบบการทางานของเลขานุการ ส่วนตาบลได้รับการฝึกอบรม/
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้มี พัฒนาความรู้ อย่างน้อย ๑
ทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ครั้ง/ปี
ทางานมากยิ่งขึ้น

ลักษณะการฝึกอบรม
อบต.
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับ
เอง
หน่วยงาน
อื่น
/
/

-13(แผนพัฒนำบุคลำกร พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๒. แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร พนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

๑

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานทั่วไป
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้างาน
ได้มีความรู้ ทักษะความเข้าใจ ในการบริหารงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้างาน
แต่ละส่วน ได้มีความรู้ ทักษะความเข้าใจ ในการ
บริหารงาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้างาน
แต่ละส่วน ได้มีความรู้ ทักษะความเข้าใจ ในการ
บริหารงาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้างาน
แต่ละส่วน ได้มีความรู้ ทักษะความเข้าใจ ในการ
บริหารงาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดยี ิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดยี ิ่งขึ้น

๒
๓
๔
๕
๖

หลักสูตรเกีย่ วกับผู้อานวยการกองคลัง/
หัวหน้าส่วนการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับผู้อานวยการกองช่าง/
หัวหน้าส่วนโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนักพัฒนาชุมชน/เจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

การดาเนินการ
หัวหน้างานได้รับการฝึกอบรมอย่าง
น้อย ๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม
ปี 2564 ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6
อบต.
ส่งฝึกอบรม
จานวนคน จานวนคน จานวน ดาเนินการ กับหน่วยงาน
คน
เอง
อื่น
๑
๑
๑
/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

-14-

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๗

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๘

๙
๑๐
๑๑
๑๒

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดยี ิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการการเงินและ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
บัญชี/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหรือหลักสูตร แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดยี ิ่งขึ้น
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการพัสดุ/เจ้า เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
พนักงานพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดยี ิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับบุคลากรหรือหลักสูตร เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดยี ิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับครูผู้ดูแลเด็กหรือ
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดยี ิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานจัดเก็บ
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
รายได้/เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้หรือ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดยี ิ่งขึ้น

การดาเนินการ
พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม
ปี 2564 ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6
อบต.
ส่งฝึกอบรม
จานวนคน จานวนคน จานวน ดาเนินการ กับหน่วยงาน
คน
เอง
อื่น
๑
๑
๑
/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

-15-

ที่
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเกีย่ วกับช่างโยธา/นายช่างโยธา เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดยี ิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานธุรการ/
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
เจ้าหน้าที่ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
เกี่ยวข้อง
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดยี ิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับพนักงานจ้างทุก
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
ตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดยี ิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตร ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดยี ิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความเข้าใจ
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือหลักสูตร ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดยี ิ่งขึ้น
การเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาทักษะความรู้การปฏิบตั ิงานตาม
พนักงานส่วนตาบลและบุคลากรของ
มาตรฐานการปฏิบตั ิราชการองค์กรปกครองส่วน
องค์การบริหารส่วนตาบล
ท้องถิ่นให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานจ้างและผู้ทเี่ กีย่ วข้อง

การดาเนินการ
พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม
ปี 2564 ปี ๒๕65 ปี ๒๕๖6
อบต.
ส่งฝึกอบรม
จานวนคน จานวนคน จานวน ดาเนินการ กับหน่วยงาน
คน
เอง
อื่น
๑
๑
๑
/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโท

๑

๑

๑

/

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง อบรมและศึกษา
ดูงาน ๑ ครั้ง/ปี

๔๙

๕๙

๕๙

/

-16-

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี
ปี ๒๕
ปี ๒๕๖
2564 65
6จานวน
จานวน จานวน คน
คน
คน
๕๙
๕๙
๕๙

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

๑๙

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง และผู้นาท้องถิ่น
หลักสูตรการจัดทางบประมาณ
ระบบ e-Laass หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการจัดทาแผนที่ภาษีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีม การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อเป็นแนวทางการจัดทางบประมาณ
ตามมาตรฐานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
เพื่อจัดทาแผนที่ภาษีตามนโยบายภาครัฐ

บุคลากรได้รับการอบรม และ
ศึกษา
ดูงานการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานอย่างน้อย ๑
๑ ครั้ง/ปี
พนักงานส่วนตาบลหรือผู้ที่
๑
เกี่ยวข้อง ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
พนักงานส่วนตาบลหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี

๒๐
๒๑

ลักษณะการฝึกอบรม
อบต.
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับ
เอง
หน่วยงาน
อื่น
/
/

๑

๑

/

๑

๑

/

-17ส่วนที่ ๕
งบประมำณในกำรดำเนินกำรพัฒนำ
(แผนพัฒนำบุคลำกร พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
๑. แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบล หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
รวม

๒
๓
๔
๕
๖
๗

งบประมาณ (บาท)
๒๕64
๒๕65
๒๕๖6
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๑๕,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ
สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ
สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ
สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ
สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ
สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ
สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ
สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ

-18๒. แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร พนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไปหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อานวยการกองคลัง/
หัวหน้าส่วนการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๔ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อานวยการกองช่าง/
หัวหน้าส่วนโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน/เจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการการเงินและ
บัญชี/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุ/เจ้า
พนักงานพัสดุ/เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ (บาท)
๒๕64
๒๕65
๒๕๖6

ที่มาของงบประมาณ
สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ
สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

กองคลัง
อบต.แก่งศรีภูมิ

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

กองช่าง
อบต.แก่งศรีภูมิ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

กองคลัง
อบต.แก่งศรีภูมิ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

กองคลัง
อบต.แก่งศรีภูมิ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ
สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ

สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ
สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ

-19ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑๒ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ/
เจ้าหน้าที่ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ (บาท)
๒๕64
๒๕65
๒๕๖6
๗,๕๐๐

๗,๕๐๐

๗,๕๐๐

๗,๕๐๐

๗,๕๐๐

๗,๕๐๐

๗,๕๐๐

๗,๕๐๐

๗,๕๐๐

๑๕,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
เกี่ยวข้อง
๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาระดับปริญญาโทหรือหลักสูตรอื่นที่ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
เกี่ยวข้อง
๑๘ การเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงาน
ส่วนตาบลและบุคลากรขององค์การบริหาร
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
ส่วนตาบล
๑๙ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และผู้ทา
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
ท้องถิ่น
๒๐ หลักสูตรการจัดทางบประมาณระบบ
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
e-Laass หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๑ หลักสูตรการจัดทาแผนที่ภาษีหรือหลักสูตร
๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
อื่นที่เกี่ยวข้อง
รวม
๔๖๗,๕๐๐ ๔๗๐,๕๐๐

ที่มาของงบประมาณ
กองคลัง
อบต.แก่งศรีภูมิ
กองช่าง
อบต.แก่งศรีภูมิ
สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ
สานักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง

๒๐,๐๐๐

สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ

๒๐,๐๐๐

สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ

๒๐๐,๐๐๐

สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ

๑๕,๐๐๐

สานักงานปลัด
อบต.แก่งศรีภูมิ

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๔๗๒,๕๐๐

กองคลัง
อบต.แก่งศรีภูมิ
กองคลัง
อบต.แก่งศรีภูมิ

-20ส่วนที่ ๖
กำรติดตำมประเมินผล
องค์กรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำบุคลำกร
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
แก่งศรีภูมิ ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๔. หัวหน้าส่วนทุกส่วน
กรรมการ
๕. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการ/เลขานุการ
๖. นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยกรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กาหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กำรติดตำมและประเมินผล
๑. กาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน ๗ วัน
ทาการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตาม ข้อ ๑
๓. นาข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป
๔. ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
โดย core team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

ภำคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
เรื่อง กาหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
**********************
โดยการที่สมควรปรับปรุงการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ให้เหมาะกับภารกิจ ลักษณะหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนปริมาณและคุณภาพของงาน ในสภาพปัจจุบัน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่ง
ของพนักงานส่วนตาบล จากเดิมให้เป็นไปตามขนาดขององค์การบริหารส่วนตาบล คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาด
ใหญ่ แก้ไขให้เป็นไปตามประเภทองค์การบริหารส่วนตาบล คือ ประเภทสามัญ ประเภทสามัญระดับสูง และประเภท
พิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและ
ระดับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 และมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
เลย ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่งขององค์การบริหารส่วนตาบล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ ๓ เมษายน 2563
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคเจ็ด ประกอบกับมาตรา ๑๗ (๓) และ (๙) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดเลย ในการประชุมครั้งที่ ๓/2563 เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ กาหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลแก่งศรีภูมิ (ขนาดกลาง) เป็นองค์การบริหารส่วนตาบล ประเภทสามัญ และได้จัดทาโครงสร้าง ส่วนราชการและ
ระดับตาแหน่งพนักงานส่วนตาบลในแผนอัตรากาลัง 3 ปี เป็นไปตามเงื่อนไขของประเภทองค์การบริการหารส่วนตาบล
ประเภทสามัญ องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จึงกาหนดโครงสร้าง ส่วนราชการและระดับตาแหน่งตามอานาจ
หน้าที่ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ดังนี้
ส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ประกอบด้วย
(1) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (01)
(2) กองคลัง (04)
(3) กองช่าง (05)
(4) กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๐๘)
(5) กองสวัสดิการสังคม (๑๑)
1. สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ
งานสารบรรณ การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดทาข้อบัญญัติตาบล การประชุมสภา การจัดทาทะเบียน
สมาชิก อบต. คณะผู้บริหาร งานเลือกตั้ง การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ การให้คาปรึกษา หน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลทั้งหมด การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
/สานักงาน.....

-2สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (รหัสหน่วยงำน 01) จัดแบ่งงำนภำยใ ส่วนรำชกำร
ดังนี้
(๑) งานบริหารทั่วไป
(๒) งานนโยบายและแผน
(๓) งานส่งเสริมการเกษตร
2. กองคลัง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท
งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน การรวบรวมสถิติ
เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนาส่งรายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน งานจัดทาแผนที่ภาษี การรับและจ่ายขาดเงินสะสม การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์
จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสาคัญและเงิน
ยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กองคลัง (รหัสหน่วยงำน 04) จัดแบ่งงำนภำยในส่วนรำชกำร ดังนี้
(1) งานการเงิน
(2) งานบัญชี
(3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
(4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่ำง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบ งานบารุง ซ่อมแซมและจัดทา
ทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล การให้คาแนะนาปรึกษา เกี่ยวกับการ
จัดทาโครงการและออกแบบก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบล และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุม ให้คาปรึกษา ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กองช่ำง (รหัสหน่วยงำน 05) จัดแบ่งงำนภำยในส่วนรำชกำร ดังนี้
(1) งานออกแบบและก่อสร้าง
(๒) งานสาธารณูปโภค
๔. กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา
การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตาราเรียน การ
วางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา การเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ การสารวจ เก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อนาไปประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายแผนงาน และแนวทางการปฏิบัติใน
การจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ส่งเสริมการกีฬา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม (รหัสหน่วยงำน 08) จัดแบ่งงำนภำยในส่วน
รำชกำร ดังนี้
(1) งานบริหารการศึกษา
(๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
/5. กองสวัสดิการสังคม.....

-3๕. กองสวัสดิกำรสังคม มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม
การสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การให้
คาปรึกษาแนะนาหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพ การเกษตร การพัฒนาเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กองสวัสดิการสังคม (รหัสหน่วยงาน 11) จัดแบ่งงานภายในส่วนราชการ ดังนี้
(1) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
(๒) งานสังคมสงเคราะห์
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายสมหวัง ธรรมกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
เรื่อง กำรใช้แผนพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ ๒๕64 - 2566
------------------------------ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ ได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี
งบประมาณ ๒๕64 - 2566 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะทาให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระยะเวลาที่กาหนด
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๗๑ ข้อ ๒๗๘ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ องค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
๒๕64 - 2566 ให้ทราบโดยทั่วกัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายสมหวัง ธรรมกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
ที่ 165 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2566
****************************
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566 ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลแก่งศรีภูมิ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
เลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ข้อ 270 และใช้
แผนการพัฒนาบุคลากรเป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ
เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่ง
ต่างๆของพนักงานส่วนตาบลมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
ประชาชน
อาศัยอานาจตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลจังหวัดเลยได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ภายหลังจากได้จัดทาแผน
อัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566 เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้
1. นายสมหวัง ธรรมกุล
2. นางสาวอรษา โกงจีน
3. นายจุฑาภักดิ์ กองฉันทะ
4. นายชาตรี กองฉันทะ
5. นางผกามาศ รัตนมงคล
6.นายณัฐพล สิงห์พันธ์

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

นายก อบต.แก่งศรีภูมิ ประธานกรรมการ
หน.สป.รก.แทนปลัด อบต.
กรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ
นักจัดการงานทั่วไป กรรมการ/เลขานุการ

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดเลย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยความถูกต้องเรียบร้อยต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563

(นายสมหวัง ธรรมกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแก่งศรีภูมิ

