
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป 

เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 
------------------------------------------ 

 

   ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3 ป  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561  ซึ่งกําหนดใหตองจัดทําแนวทางการพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  
ประกอบกับการประเมินประสิทธิภาพขององคการบริหารสวนทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการ
สภา  การดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรกําหนดใหตองมีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  
แผนพัฒนาบุคคล  กําหนดตัวชี้วัดที่ใชในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร  การ
ประชุมคณะทํางานและปฏิบัติตามแผน นั้น 

  บัดนี้งานบริหารทั่วไป  สํานักปลัด  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามการประเมิน
ประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (Local  Performance  Assement : LPA)  การดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาบุคลากร  กําหนดใหตองมีการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  แผนพัฒนาบุคลากร  
เรียบรอยแลว 

   โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศมาเพื่อทรายโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ  วันที่         ตุลาคม   ๒๕60 
 
                                       
 
                                 (นายทักษิณ  มายูร) 
                       นายกองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป 
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องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 
 
 

 

 
 
 

งานบริหารงานบุคคล  สํานักงานปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป 
อําเภอเจริญศิลป  จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 
  แผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563  ขององคการบริหารสวน
ตําบลเจริญศิลป  จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเจริญ
ศิลป  ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย  นายกองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป  เปนประธานกรรมการ  ปลัด
องคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการทุกสวนราชการเปนกรรมการ  นักจัดการงานทั่วไปเปน
เลขานุการ  มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเจริญ
ศิลป  ไดแก  พนักงานสวนตําบล  ลูกจางและพนักงานจางในดานตาง ๆ  เพ่ือใหมีความรูความสามารถ  ทักษะ
ในการปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน  ซึ่งจะเอื้ออํานวยใหการปฏิบัติงาน  การใหบริการประชาชน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เกิดประโยชนสูงสุดตอราชการ  สามารถตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนไดอยางพอเพียงและทั่วถึงทุกพื้นท่ีในเขตความรับผิดชอบ 

   องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปหวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้  จะเปน
ประโยชนและแนวทาง  เพื่อให มีแนวทางในการพัฒนาตนเอง  เปนแนวทางการบริหารงานบุคคลของ
ผูบังคับบัญชา  ทําใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมายและ
เปนไปตามนโยบายท่ีผูบริหารวางไว  บุคลากรในสังกัดสามารถปฏิบัติงานไดถูกตองตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ  กอใหเกิดการพัฒนาทองถ่ินตอไป    

 

               งานบริหารงานทั่วไป 
                 สํานักปลัด อบต. 
       องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 
 

สวนท่ี  1 
หลักการและเหตุผล 

  
  องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปเปน อบต.ขนาดกลาง  มีการแบงโครงสรางสวนราชการ
ออกเปน  5 สวนราชการ  ประกอบดวย  สํานักปลัด  กองคลัง  กองชาง  การการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
และ กองสวัสดิการสังคม  ซึ่งไดกําหนดกรอบอัตรากําลัง  3 ป ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2563  
ซึ่งคาดการณวาในอนาคต  องคการบริหารสวนตําบลเจรญิศิลปจะมีภารกิจ  ปริมาณงานและความซับซอนของ
งานเพ่ิมขึ้นจากเดิมมาก  และมีความจําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรูความชํานาญหรอืเชี่ยวชาญเฉพาะดานใน
การปฏิบัติภารกิจ  ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรใหสอบคลองกับภารกิจและอํานาจ
หนาที่  เพ่ือที่จะใหสามารถแกไขปญหาขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) ลงวันท่ี  15  พฤศจิกายน  
2545  เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล  ไดกําหนดให
องคการบริหารสวนตําบล  จัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพ่ือเปนการหาความจําเปนในการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล (Training  Needs)  ซึ่งจะตองทําการศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนท่ีจะตองพัฒนา
พนักงานสวนตําบลตําแหนงตาง ๆ  ทั้งในดานตัวบุคคลและตามตําแหนงที่กําหนดไวในสวนราชการตามแผน
อัตรากําลัง  3 ป  ตลอดจนความจําเปนในการพัฒนาดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  ดานความรู 
(Konowledge)  และทักษะ  (Skill)  เฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหารและดานคุณธรรม
จริยธรรม 

  ดังนั้น  ผูบังคับบัญชามีหนาที่ พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติ
ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชานั้น  ตองทําการพัฒนาในเร่ืองท่ีจําเปน  5 ดาน  ดังตอไปนี้ 
   1. ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ความรูเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  
เชน  ระเบียบ  กฎหมาย  นโยบายสําคัญของรัฐบาล  สถานที่  โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ  เปนตน 
   2. ดานความรูและทักษะเฉพาะงานของแตละตําแหนง  ไดแก  ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน  งานฝกอบรม  งานจัดเก็บ งานดานชาง เปนตน 
  3. ดานการบริหาร  ไดแก  รายละเอียดเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เชน เรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน เปนตน 
  4. ดานคุณสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยสรางเสริมบุคลิกลักษณะที่ดี  ที่สามารถปฏิบัติงาน
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ  เชน  มนุษยสัมพันธในการทํางาน  การสื่อสารและการสื่อความหมาย  
การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 
   5. ดานศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เชน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ความสุขการทํางาน 
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   โดยมีขั้นตอนในการดําเนนิการพัฒนาผูใชบังคบับัญชา  ดังตอไปนี้ 

1. เตรียมการและวางแผน 
2. การดําเนินการพัฒนา 
3. การติดตามและประเมินผล 

   ดังนั้น  เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปจึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563  ขึ้น  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางและพนังกานจาง  รวมทั้งเปนเครื่องมือในการบรหิารงานบุคคลขององคการบริหาร
สวนตําบลใหบรรลุวัตถุประสงค  เปาหมายที่วางไว  อีกทั้งเปนการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถ  ทักษะและทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรม  ชวยใหการปฏิบัติราชการ  การบริการประชาชน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล  เกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 
   ทั้งน้ี  องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรไว  ดงันี้ 
  วิสัยทัศน  
  บุคลากรองคการบริหารสวนตาํบลเจริญศิลปมีความเปนมืออาชีพในการใหบริการประชาชน 
   พันธกิจ 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะ  ทักษะ  ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญในงาน  
และสงเสริมการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 

2. สงเสริมการเรยีนรูอยางย่ังยืน  โดยเนนการพัฒนาตนเอง 
3. เสริมสรางคานิยม  วัฒนธรรมองคกรและพฤติกรรมที่พึงประสงคและมีความโปรงใส 

   ยุทธศาสตรการพัฒนา 
   ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
   ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการตอคนตอปที่บุคลากรเขารวมโครงการ 
   เปาหมาย : อยางนอย  2 โครงการตอคนตอป 
  ยุทธศาสตรที่ 2  การสรางวัฒนธรรมการเรียนรูอยางยั่งยืน 
   ตัวชี้วัดท่ี 1 : จํานวนโครงการตอคนตอปที่บุคลากรไดรับการพัฒนาหรือเขารวม 
   เปาหมาย : อยางนอย  1 โครงการตอคนตอป 
   ตัวชี้วัดท่ี 2 : จํานวนความรูหรือบทความที่รวบรวมเขาระบบ  KM 
   เปาหมาย : สวนราชการละ  1 เร่ืองตอป 
  ยุทธศาสตรที่ 3  การสรางคานิยม  คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือวัฒนธรรมองคกรที่ดี 
    ตัวช้ีวัดที่ 1 : จํานวนโครงการตอคนตอปที่บุคลากรไดรับการพัฒนาหรือไดเขารวม
กิจกรรม 
   เปาหมาย : อยางนอย  1 โครงการตอคนตอป 
   ตัวชี้วัดท่ี 2 : จํานวนคร้ังของการเผยแพรคานิยมและมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
    เปาหมาย : อยางนอย  1 คร้ังตอป 
   ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือการทํางานอยางมีความสุข 
    ตัวชี้วัดท่ี 1 : จํานวนโครงการตอคนตอปที่บุคลากร อบต.เจรญิศิลปเขารวมกิจกรรม 
    เปาหมาย : อยางนอย  3 โครงการตอคนตอป 
   ตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงในในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
    เปาหมาย : รอยละ 85 ของบุคลากรมีความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจ 
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สวนท่ี  2 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

  วัตถุประสงค 

  1. เพ่ือเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลเจริญศิลป 

  3. เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลเจริญศิลป 

   เปาหมายการพัฒนา 

  1. เปาหมายเชิงปริมาณ   
       บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป  ประกอบดวย พนักงานสวนตําบล 
ลูกจางและพนักงานจางทุกคนไดรับการพัฒนา  เพ่ิมพูนความรูความสามารถ  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานอยางนอยดานละ  1 ครั้งตอคนตอป 

   2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
       บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปทุกคนท่ีไดรับการพัฒนา  การ
เพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนใน
การปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  ทั้ งนี้   ผู บังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม  ดูแลและการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาของตนเอง 
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สวนท่ี  3 
ขั้นตอนการพัฒนา 

   การเตรียมการและการวางแผน 
   1. แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
  2. พิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหวาผูใตบังคับบัญชา
แตละคน  สมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง  จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
   3. กําหนดประเภทของความจําเปน  ไดแก  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ดานความรู
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัวและดานคณุธรรมจริยธรรม 

  การดําเนนิการพัฒนา 
   1. การเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม  เม่ือผูบังคับบัญชาได
ขอมูลที่ เปนประโยชนตอการพัฒนาผู อยู ใตบั งคับบัญชาจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว  
ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย  และเร่ืองที่ผูอยูใตบังคับบัญชา
จําเปนตองไดรับการพัฒนาไดแก  การคัดเลือกกลุมบุคคลที่สมควรจะไดรับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะ
ใหมีการพัฒนา  โดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เชน  การให
ความรู  การสับเปลี่ยนหนาที่ความรบัผิดชอบ  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  การะประชุมเชิงปฏิบัติการและ
การสัมมนา  เปนตน 

  การติดตามและประเมินผล 
   องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปมีแนวทางในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร  โดยการ
ใหผูบังคับบัญชาติดตามการทํางานของผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด  เพื่อสังเกตการณปฏิบัติงานวามี
พัฒนาการเปนไปในทางดีข้ึนหรือไมอยางไร  พรอมทั้งใหคําแนะนําวิธีการแกไขปญหาการทํางานเพ่ือลดปญหา
ที่เกิดข้ึนและใหมีการประเมินผลการพัฒนา  ประกอบกับการจัดทํารายงานผลการฝกอบรมของผูเขารับการ
ฝกอบรมและแบบติดตามประเมินผลการฝกอบรมโดยผูบังคับบัญชา  เม่ือไดผานการติดตามประเมินผลแลว  
จึงถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 
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สวนท่ี  4 
หลักสูตรการพัฒนา 

   องคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละ
ตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 
   1. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ไดแก  ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เชน  ระเบียบกฎหมาย  นโยบายสําคัญของรัฐบาล  สถานท่ี  โครงสรางของงาน  
นโยบายตาง ๆ  เปนตน 
   2. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหน ง  ไดแก   ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ  เชน  งานฝกอบรม  งานพิมพดีด  งาน
ดานชาง  หลักสูตรการฝกอบรมประจําตําแหนงตาง ๆ  เปนตน 
   3. หลักสูตรดานการบริหาร  ไดแก  รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานและการ
บริการประชาชน  เชน  ในเร่ืองการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เปนตน 
   4. หลักสูตรดานคุณสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  สงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ  เชน  มุนษยสัมพันธการทํางาน  การส่ือสาร  
และการสื่อความหมาย  การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 
   5. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เชน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
และการปฏิบัติงานอยางมีความสุข 
   6. หลักสูตรอื่น ๆ  ที่จําเปน  ไดแก  การพัฒนาความรูดานภาษาและวัฒนธรรมของ
ตางประเทศเพ่ือเตรยีมการเขาสูประชาคมอาเซียน  เชน  ภาษาอังกฤษ  ภาษาของประเทศเพ่ือนบาน  เปนตน 

   ทั้งน้ีสามารถสรุปหลักสูตร/หัวขอที่พนักงานมีความประสงคในการพัฒนาไดดังนี้ 
   สํานักปลัด อบต.  ประกอบไปดวย 

- ระเบียบ ฯ  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ฯ  และแนวทางปฏิบัติ 
- ระเบียบ ฯ  เก่ียวกับงานสารบรรณ   
- การอบรมความรูเรื่องความกาวหนาในสายงานแตละตําแหนง 
- การบริหารงานบุคคล เชน  การเลื่อนระดับ สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ  และการจัดทําแผน

อัตรากําลัง 
- การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร  เชน การพัฒนาเว็บไซค , Photoshop ฯลฯ 
- อบรมระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- อบรมโครงการอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ 

   กองคลัง  ประกอบไปดวย 
- ระเบียบ ฯ  เกี่ยวกับการเงินและบัญชี  การเบิกจายเงิน การจัดเก็บรายได  พัสดุ 

และแนวทางปฏิบัติ 
- สรางเสรมิและพัฒนาการจัดเก็บรายได 
- การบริหารงานทะเบียนทรัพยสนิและพัสดุ 
- ระบบ  E-GP , E-Auction และ E-laas 
- อบรมโครงการอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ 
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   กองชาง ประกอบไปดวย  

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
- ราคากลางงานราชการ 
- การควบคุมการกอสรางและการรายงานการกอสราง 
- การออกแบบอาคารและวิเคราะหโครงสราง 
- อบรมโครงการอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ 

   กองการศกึษาศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบไปดวย  
- ระเบียบ ฯ  และแนวทางการปฏิบัติในการจัดงานตาง ๆ  เชน งานประเพณี การ

แขงขันกีฬา 
- ระเบียบ ฯ  และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายเงนิ  และการพัสดุ 
- ระเบียบ ฯ และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ

การศึกษา  หลักสูตรสถานศึกษา  และการบริหารงานในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- อบรมโครงการอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ 

   กองสวัสดิการสังคม ประกอบไปดวย  
- การฝกอบรมหลักสูตรเพราะแตละตําแหนง 
- การเขียนหนังสอืราชการใหถูกตอง 
- การใชโปรแกรม  Excel  ในการทํางาน 
- อบรมโครงการอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของ 
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สวนท่ี  5 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

   วิธีการพัฒนา 
   วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลเจริญ
ศิลปมีหลายวิธีการ  ไดแก 
   1. คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร  เปนผูดําเนินการพัฒนา 
   2. คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนครมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบล
หรือผูที่เหมาะสมดําเนินการหรือดําเนินการรวมกับคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดสกลนคร  สวน
ราชการหรือหนวยงานอ่ืน  
   3. องคการบริหารสวนตําบลเจรญิศิลปเปนผูดําเนินการพัฒนาเอง 

   กรณีองคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปดําเนินการเอง  สามารถใชวิธี  เชน  การปฐมนิเทศ
พนักงานสวนตําบล  ลูกจางและพนักงานจางที่เขามาใหม  การสอนงานโดยผูบังคับบัญชา  การสับเปล่ียน
หนาที่ความรับผิดชอบ  การฝกอบรมและการศึกษาดูงาน  เปนตน  นอกจากนี้  องคการบริหารสวนตําบล
เจริญศิลปจะดําเนินการรวมกับสวนราชการอ่ืนและดําเนินการรวมกับเอกชน  เชน  สงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงานที่หนวยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเปนผูดําเนินการ  หรือองคการบริหารสวน
ตําบลเจริญศิลปเปนผูดําเนินการและเชิญหนวยงานอ่ืนเขารวม  เชน  การเชิญวิทยากรมาบรรยายใหความรู
หรือเชิญเปนวิทยากรกระบวนการ  ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตํา
เจริญศิลปได  ดังน้ี 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การมอบหมายงาน  การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ 
4. การฝกอบรมทั้งในหองฝกอบรมและการฝกอบรมทางไกลหรือการฝกอบรมผานสื่อ

อินเตอรเน็ต 
5. การใหทุนการศึกษา (เมื่อมีหลักเกณฑและแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน) 
6. การดูงาน 
7. การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การสัมมนา 
8. การฝกภาคสนาม 
9. การประชาสัมพันธเผยแพรความรูผานสื่อตาง ๆ 
10.  การทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาการทํางานเปนทีมและสรางความสัมพันธที่ดีรวมกัน 
11.  การทํากิจกรรมเพ่ือสงเสรมิสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
12.  วิธีการอ่ืน ๆ  ตามความเหมาะสมและความจําเปน 

   ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
   การดําเนินการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินการตลอดปงบประมาณ เปนระยะเวลา  3 ป  คือ 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ระยะเวลาตั้งแต วันที่   1  ตุลาคม  2560 – วันที่   30  
กันยายน  2561 
 



8 
 
   ปงบประมาณ พ.ศ. 2561  ระยะเวลาตั้งแต วันที่   1  ตุลาคม  2561 – วันที่   30  
กันยายน  2562 
  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ระยะเวลาตั้งแต วันที่   1  ตุลาคม  2561 – วันที่   30  
กันยายน  2563 
   โดยมีการกําหนดชวงเวลาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนา  รวมถึงวิธีการ
พัฒนาและหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตรที่กําหนดไว 
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สวนท่ี  6 
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

 
   งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลปไดรับ
จัดสรรตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณในแตละปอยางชัดเจน  โดยในปงบประมาณ 
พ.ศ.2561  ประกอบดวยสวนราชการตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

1. โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต   จํานวน 50,000 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัด 

2. โครงการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของ อปท.  จํานวน 30,000 บาท 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัด 

3. โครงการฝกอบรมผูบริหาร สมาชิก อบต. ขาราชการ  พนักงาน ลูกจาง  จํานวน  
400,000 บาท  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัด 

4. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหาร สมาชิก 
อบต.  พนักงานจาง อบต.  ตัวแทนกลุมสตรี  ตัวแทน อสม.  ตัวแทนกลุมอาชีพ   
จํานวน  300,000 บาท  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป  ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัด 

5. โครงการฝกอบรมเผยแพรความรูความเขาใจการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
จํานวน  10,000 บาท  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัด 

6. โครงการพัฒนาขาราชการครูผูดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา เจาหนาที่และบุคคล
อ่ืน ๆ   จํานวน  21,000 บาท ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห  
ผูรับผิดชอบ  กองการศึกษา 

7. โครงการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานท่ีบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  100,000 บาท  ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงาน
สังคมสงเคราะห  ผูรับผิดชอบ  กองการศึกษา 

8. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทองถิ่น  จํานวน  100,000 บาท  ดาน
บริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  ผูรับผิดชอบ  สํานักปลัด 

9. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแกผูบริหาร  สมาชิกสภา  อบต. และพนักงานจาง  
จํานวน  50,000 บาท  ดานบริหารทั่วไป  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  ผูรับผิดชอบ  
สํานักปลัด 

10.  โครงการสงเสริมศักยภาพครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน  3 ศูนย  จํานวน  50,000 
บาท  ดานบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสังคมสงเคราะห  ผูรับผิดชอบ  กอง
การศึกษา  

11.  คาใชจายเดินทางไปราชการ ประกอบดวย 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   จํานวน  100,000 บาท / ป 
- แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง   จํานวน  30,000 บาท / ป 
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศกึษา  จํานวน  40,000 บาท / ป 
- แผนงานสังคมสงเคราะห  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห  จํานวน 

20,000 บาท 
- แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  จํานวน  

20,000 บาท 
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   รวมงบประมาณรายจายในการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศิลป  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561   ทั้งสิ้น  1,111,000 บาท  (หนึ่งลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหน่ึงพันบาทถวน) 
คิดเปนรอยละ 3.45 ซึ่งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  ไวจํานวน 32,200,000 บาท 

   และสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563  คาดวาจะตั้งงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลเจริญศลิปไวในลักษณะเชนเดียวกันนี้ 

   ทั้งน้ี  การตั้งงบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยการใหทุนการศึกษาจะดําเนินการในภายหลัง
เมื่อระเบียบกฎหมายและหลักเกณฑท่ีเกี่ยวกับการใหทุนการศึกษาแกพนักงานมีความชัดเจนและบังคับใช
เรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


