แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ที่
1

กิจกรรม / โครงการ /หลักสูตร
การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่

เป้าหมาย

บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่
จํานวน 1-3 ราย

ระยะเวลาดำเนินการ

หน่วยดําเนินการ

ธันวาคม - เมษายน ของทุกปี
มิถุนายน - ตุลาคม ของทุกปี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม / โครงการ /หลักสูตร
หลักสูตรที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ฯหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับบุคลากร
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนิติกร
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าทีป่ ้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ จํานวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
บุคลากร จํานวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
นิติกร จํานวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 1 ราย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ระยะเวลาดำเนินการ

2561 2562 2563






























หน่วยดําเนินการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น

ที่

กิจกรรม / โครงการ /หลักสูตร

เป้าหมาย

6

หลักสูตรที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรที่เกี่ยวกับเจ้าพนักงานทะเบียนและบัตร หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนายช่างโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ธุรการ หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับครูผู้ดูแลเด็ก หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับผู้ช่วยครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี
เจ้าพนักงานทะเบียนและบัตรจำนวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี
นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
นายช่างโยธา จํานวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
นักบริหารการศึกษา จํานวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี
ครูผดู้ ูแลเด็ก จํานวน 2 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
ผู้ช่วยครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 8 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ระยะเวลาดำเนินการ

2561 2562 2563


































































หน่วยดําเนินการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น

ที่

กิจกรรม / โครงการ /หลักสูตร

17 หลักสูตรเกีย่ วกับพนักงานจ้างตามภารกิจแต่ละ
ตําแหน่ง หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
18 หลักสูตรเกีย่ วกับพนักงานจ้างทั่วไป
แต่ละตําแหน่ง หรือหลักสูตรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง

เป้าหมาย
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ระยะเวลาดำเนินการ

2561 2562 2563












หน่วยดําเนินการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น

3. หลักสูตรการบริหาร
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม / โครงการ /หลักสูตร
หลักสูตรนายกเทศมนตรีหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรรองนายกเทศมนตรีหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเลขานุการสภาเทศบาล/เลขานุการ
นายกฯ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรที่ปรึกษานายกเทศมนตรีหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา
เทศบาลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
นายกเทศมนตรี
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
เลขานุการสภาเทศบาล/เลขานุการนายก
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จํานวน 2 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
ประธานสภา/รองประธานสภาเทศบาล
จํานวน 2 ราย อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 10 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ระยะเวลาดำเนินการ

2561 2562 2563




































หน่วยดําเนินการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น

ที่

กิจกรรม / โครงการ /หลักสูตร

7

หลักสูตรนักบริหารงานเทศบาล
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
8 หลักสูตรหัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
9 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
10 หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
11 หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
นักบริหารงานเทศบาล จํานวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
นักบริหารงานทั่วไป จํานวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
นักบริหารงานช่าง จํานวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
นักบริหารงานการคลัง จํานวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี
นักบริหารงานการศึกษา จํานวน 1 ราย
อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

ระยะเวลาดำเนินการ

2561 2562 2563






























หน่วยดําเนินการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น

4. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม / โครงการ /หลักสูตร

1

การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

2

การส่งเสริมการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

3

หลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดหรือ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/สมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 3 ราย
พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง/สมาชิกสภา
เทศบาล จํานวน 2 ราย
ผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงาน
เทศบาล จํานวน 2 ราย

ระยะเวลาดำเนินการ

2561 2562 2563


















หน่วยดําเนินการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น

ที่
4
5

กิจกรรม / โครงการ /หลักสูตร
หลักสูตรการทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
ผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงาน
เทศบาล จํานวน 48 ราย
ผู้บริหาร , พนักงานเทศบาล
จํานวน 5 ราย

ระยะเวลาดำเนินการ

2561 2562 2563












หน่วยดําเนินการ
เทศบาลตำบลโคกจาน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือหน่วยงานอื่น

5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ที่
1

กิจกรรม / โครงการ /หลักสูตร
หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย
ผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงาน
เทศบาล , พนักงานจ้าง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ระยะเวลาดำเนินการ

2561 2562 2563






หน่วยดําเนินการ
เทศบาลตำบลโคกจาน

