
 
 
 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
ที่  312/2562 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2563 
 
 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ฉะนั้น เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีการพัฒนาความรู ทักษะ 
ความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของตนเองใหมากยิ่งขึ้น  ตลอดท้ังทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2562   ประกอบดวย 

 

1. นางสุนันทา   อยูวิวัฒน      ปลัด อบต.   หัวหนาคณะทํางาน 
2. จาเอกปกรณ  ทองเปลว      หัวหนาสํานักปลัด   คณะทํางาน 
3. นางสาวปทิตตา   แลวกระโทก   ผูอํานวยการกองคลัง   คณะทํางาน 
4. นายอธิกสิทธิ์  วิเศษกลิ่น     ผูอํานวยการกองชาง   คณะทํางาน 
5. นายบุญเสริม  สิงหวรวงศ    นักทรัพยากรบุคคลฯ      คณะทํางาน/เลขานุการ 

 

ใหผูไดรับแตงตั้งดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการ
พัฒนาบุคลากรแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว  พรอมรายงานผลใหทราบตอไป 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

               สั่ง  ณ  วันที่  19 กันยายน  พ.ศ. 2562 
 

                                                                       

( นางสุนันทา  อยูวิวัฒน ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 
 
 



 

  แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2563 
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา นั้น ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก 

(1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล หนาที่ โครงสรางของงานนโยบายตางๆ เปนตน 

(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะงานในแตละตําแหนงไดแก ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม  งานพิมพเอกสารงานดานชาง 

(3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 

(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกที่ดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางานการสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน 

(5) ดานศีลธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อยางมีความสุขเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวจึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2554 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เปนเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกทั้งเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2. ว ัตถุประสงค 
2.1  เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรม

บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2  เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

2.3 เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร            
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
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3. เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อันประกอบดวย พนักงานสวน

ตําบล พนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 

3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวทุกคน ไดรับการพัฒนา           

การเพิ่มพูนความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูที่ไดรับมาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ด ี
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

4.1 การเตรียมการและการวางแผน 
1) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
2)พิจารณาเหตุผล และความจําเปนในการพัฒนา โดยการศึกษาวิ เคราะหดูวา

ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง  จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

3) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและ
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคณุสมบัติสวนตัวและดานคุณธรรมจริยธรรม 

4.2 การดําเนินการพัฒนา 
1) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา จากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนํา
ขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องที่ผูบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแก 
การคัดเลือกกลุมบุคคลที่สมควรจะไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยนหนาที่
ความรับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เปนตน 

2) วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพื่อดําเนินการเองหรือเขารวมสมทบกับ
หนวยงานราชการอ่ืน หรือวาจางองคกรเอกชนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ 

4.3 การติดตามและประเมินผล 
ใหผูบังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการพัฒนา

เมื่อผานการประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 
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5.  หลักสูตรและวิธกีารพัฒนา 

5.1 หลักสูตรการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละ

ตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัตริาชการ 
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
4) หลักสูตรดานการบริหาร 
5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

5.2 วิธีการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จะดําเนินการเอง เชน การปฐมนิเทศพนักงานสวน

ตําบลบรรจุใหม  การสอนงาน โดยผูบังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ  การฝกอบรม และ
การศึกษาดูงาน เปนตน นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จะดําเนินงานรวมกับสวนราชการ
อื่นและดําเนินการรวมกับเอกชน เชน สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หนวยราชการ
อื่นหรือเอกชนเปนผูดําเนินการ หรือองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวเปนผูดําเนินการและเชิญ
หนวยงานอื่นเขารวม เชน การเชิญเปนวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรได ดังนี้คือ 

1) การปฐมนิเทศ 
2) การสอนงาน การใหคําปรึกษา 
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ 
4) การฝกอบรม 
5) การใหทุนการศึกษา 
6) การดูงาน 
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

 
6. การติดตามและประเมินผล 

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จะจัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเพื่อใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนาความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผูเขารับการพัฒนา โดยใชวิธีการประเมินผลการพัฒนา 
ดังนี้ 

1) การใชแบบสอบถาม/แบบทดสอบ กอน-หลัง และแบบสอบถามติดตามและ
ประเมินผลภายหลังจากการไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลาหนึ่ง  

2) การสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ เชน ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน เพื่อนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาของผูเขารับการพัฒนา 

3) การขอรับทราบผลการประเมินจากหนวยงานอื่นที่เปนผูดําเนินการพัฒนา เชน ใน
กรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด 
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7. โครงการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2561 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม เพื่อเสรมิสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับ อบต.และบทบาทหนาทีท่ี่
ไดรับมอบหมาย 

พ.สวนตําบล/พ.จางท่ี
บรรจุแตงตั้งใหม 

เปนไปตาม
รายจายของแตละ

หลักสตูร 

ชวงเวลาที่บรรจุ
ภายใน

ปงบประมาณ 
2563 

บุคลากรที่บรรจุใหมมี
ความรูความเขาใจและ
ปฏิบัติงานไดดีตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการสัมมนา/ฝกอบรม
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
(จัดโดยหนวยงานภายนอก) 

เพื่อพัฒนาความรูและการปฏิบัติงาน
ในหนาที ่

พ.สวนตําบล/พ.จางทุก
คน 

เปนไปตาม
รายจายของแตละ

หลักสตูร 

ภายใน
ปงบประมาณ 

2563 

มีความรูและปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

สํานักงานปลัด 

3 พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
ของบุคลากร 

เพื่อเสรมิสรางทักษะและขดี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

พ.สวนตําบล/พ.จางท่ี
บรรจุแตงตั้งใหม 

เปนไปตาม
รายจายของแตละ

หลักสตูร/
โครงการ 

ภายใน
ปงบประมาณ 

2563 

ไดรับความรูและ
ประสบการณตางๆ และ
สามารถนํามาพัฒนาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

สวนการศึกษาฯ 
4 ฝกอบรมใหความรูพนักงานดาน

การจัดเก็บภาษ ี
เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษ ี

บุคลากรในสังกัดกอง
คลัง 

เปนไปตาม
รายจายของ
หลักสตูร 

ภายใน
ปงบประมาณ 

2563 

ไดรับความรูและสามารถ
จัดเก็บภาษไีดตามเปาหมาย 

กองคลัง 

5 พัฒนามาตรฐานหลักสูตรผูดูแล
เด็ก 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบตั ิ

ผูดูแลเด็ก 3 คน เปนไปตาม
รายจายของ
หลักสตูร 

ภายใน
ปงบประมาณ 

2563 

มีความรู ความเขาใจทักษะ
และประสบการณในการ
จัดการดานการศึกษา 

สํานักงานปลัด 

6 ศึกษาดูงานระบบบญัช ี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและทักษะใน
การดําเนินงาน 

บุคลากรดานการเงิน
และบัญชี สังกัดกองคลัง 

เปนไปตาม
รายจายของ
หลักสตูร 

ภายใน
ปงบประมาณ 

2561 

มีความรู ความเขาใจทักษะ
และนําประสบการณที่ไดมา
ใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการอื่นๆ ทีส่ามารถกําหนด
ภายหลังตามความจําเปนและ
สถานการณ 

  เปนไปตาม
รายจายของ
หลักสตูร 

ภายใน
ปงบประมาณ 

2563 

 ทุกสวนราชการ 

 
หมายเหตุ  บางโครงการหรือบางหลักสตูรอาจบรูณาการจดัทํารวมกันได เชน โครงการอบรมหรือโครงการศึกษาดูงาน เปนตน 
 

 

ลงชื่อ            หัวหนาคณะทํางาน           ลงชื่อ จอ. คณะทํางาน  ลงชื่อ  คณะทํางาน    
         (นางสุนันทา    อยูวิวัฒน)                                                             (ปกรณ    ทองเปลว)                                 (นางสาวปทิตตา  แลวกระโทก)  

ตําแหนง  ปลัด องคการบริหารสวนตําบล                       ตําแหนง  หัวหนาสํานักปลดั                                       ตําแหนง  ผูอํานวยการกองคลัง  
 
 

                                             ลงชื่อ  คณะทํางาน                 ลงชื่อ คณะทํางาน/เลขานุการ 
                                                (นายอธิกสิทธิ์   วิเศษกลิ่น)                 (นายบุญเสริม  สิงหวรวงศ ) 

                                            ตําแหนง  ผูอํานวยการกองชาง              ตําแหนง  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

 

                                                                                                  ลงชื่อ            ผูอนุมัติแผน 
                                                                                              ( นางสุนันทา  อยูวิวัฒน ) 

                                                                                     ตําแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบตัิหนาที ่
                                                                                                  นายกองคการบริหารสวนตาํบลทาลาดขาว



บันทึกการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
ครั้งที่  1/ 2562 

เมื่อวันที่  22  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2562 
ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผูเขาประชุม 
 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นางสุนันทา   อยูวิวัฒน หัวหนาคณะทํางาน  
2 
3 

จาเอกปกรณ  ทองเปลว 
น.ส.ปทิตตา   แลวกระโทก 

คณะทํางาน 
คณะทํางาน 

 
 

   4 นายอธิกสิทธิ์  วิเศษกลิ่น คณะทํางาน  
5 นายบุญเสริม  สิงหวรวงศ คณะทํางาน/

เลขานุการฯ 
 

 

มีผูเขารวมประชุม   5     คน   
 

เริ่มประชุมเวลา  ........10.30......  น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
หัวหนาคณะทํางาน ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ไดมีคําสั่งที่    312/2562  ลงวันที่            
19 กันยายน 2562 แตงตั้งทานรวมเปนคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2563                         
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง ไดพัฒนาความรู ทักษะ ความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของตนเองใหมากยิ่งขึ้น  ตลอดทั้งทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
- ไมม ี- 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
หัวหนาคณะทํางาน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควร
ดําเนินการเตรียมการและวางแผนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งตองพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปน 
ประเภทของความจําเปนดวย ขอเรียนเชิญที่ประชุมแสดงความคิดเห็นคะ  
ปทิตตา  แลวกระโทก ดิฉัน ปทิตตา  แลวกระโทก  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง ในนามคณะทํางาน    
ขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยหากพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนตองแยกประเภทความจําเปน 
ไดแก  

1. พนักงานที่บรรจุใหมตองไดรับการปฐมนิเทศถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง   
2. พนักงานสวนตําบลตองมีการพัฒนาความรูตลอดเวลา โดยเฉพาะกองคลังคลัง

เนื่องจากกองคลังประสบปญหาดานการปฏิบัติงานเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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ถาขาดการฝกอบรมอยางตอเนื่องอาจทําใหไมรูระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงอยากใหจัดสงเจาหนาที่ดานการเงิน
และการบัญช ีการจัดเก็บภาษี  เขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ    
อธิกสิทธิ์  ว ิเศษกลิ่น ผม อธิกสิทธิ์   วิเศษกลิ่น ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ในนามคณะทํางานจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2563 ไดพิจารณาตามประสบการณในการปฏิบัติงาน หัวหนาสวน
ราชการควรมีการพัฒนาความรูและศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือหนวยงานราชการอื่นๆ ดวย  เพื่อพัฒนาตนเอง
และมอบหมายงานผูใตบังคับบัญชาที่มีการพัฒนาตนเองและเรียนรูงานจากสื่อเทคโนโลยีตางๆ อยูตลอดเวลาใน
สวนของกองชางปญหาที่พบคือปญหาดานการออกแบบโดยใชโปรแกรม Auto CAD และการประมาณการราคา
กอสราง จึงอยากเสนอใหจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมตามหลักสูตรดังกลาว 
ปกรณ  ทองเปลว ผม ปกรณ  ทองเปลว  ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด และรักษาการหัวหนาสวน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในนามตัวแทนพนักงานสวนตําบลสายงานปฏิบัติและประสบการณเคยปฏิบัติ
หนาที่เปนพนักงานจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวกอนไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับราชการ
ในฐานะผูใตบังคับบัญชา ขอเรียนเสนอแนะการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว โดย
แยกประเภทความจําเปนดังนี้ 

1. พนักงานสวนตําบลสายงานบริหาร ควรมีการสับเปลี่ยนเพื่อเขารับการฝกอบรม
โดยเฉลี่ยจํานวนครั้งใหมีความใกลเคียงและครบทุกคนทั้งสามสวนราชการ 

2. พนักงานสวนตําบลสายงานปฏิบัติที่บรรจุใหมแตยังไมเคยเขารับการฝกอบรมใน
สายงานที่ตนเองปฏิบัติงาน  ควรไดเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 6 เดือนที่เริ่มปฏิบัติหนาที่เพื่อใหทราบ
บทบาทอํานาจหนาที่และใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

3. พนักงานจางในสํานักงานทุกคนมีความรู ความสามารถและประสบการณในการ
ปฏิบัติหนาที่ทุกคน และสามารถชวยเหลือพนักงานสวนตําบลไดดีเปนอยางยิ่ง และเพื่อพัฒนาพนักงานจางและ
เปนขวัญกําลังใจ  จึงเห็นควรสงเขารับการอบรมหรือศึกษาดูงานบางอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

4. พนักงานจาง ตําแหนงผูดูแลเด็ก ควรไดรับการพัฒนาโดยเขารับการอบรมทุกคน
อยางนอยปละ1 ครั้ง สําหรับสวนการศึกษาฯปญหาคือผูดูแลเด็กขาดความรูและทักษะในบทบาทหนาที่ของตน
และเทคนิคในการถายทอดความรูใหกับเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงเห็นควรจัดสงผูดูแลเด็กเขารับการ
อบรมในหลักสูตรผูดูแลเด็ก  
หัวหนาคณะทํางาน ตามที่ขาพเจาดํารงตําแหนงปลัด อบต. ซึ่งเปนหัวหนาพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางทุกคนขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว รองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล           
ทาลาดขาว บุคลากรบางรายปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่เหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย  บางรายตอง     
มีการพัฒนาเพิ่มความรูงานในหนาที่ของตนเอง จึงความคิดเห็นวาอาจมีการสับเปลี่ยนงานในหนาที่หรือให
สับเปลี่ยนพนักงานสวนตําบล หรือพนักงานจางเปนผูชวยปฏิบัติงานไปพรอมๆ กับที่ตนเองตองปรับปรุงตน 
พัฒนางานเพื่อที่จะสามารถรับผิดชอบงานของตนเองไดตอไป  มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม 
หากไมมีจะขอความเห็นทุกทานในการสรุปการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
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มติที่ประชุม เห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีรูปแบบวิธีการดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน การใหคําปรึกษา 
3. การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ 
4. การฝกอบรม 
5. การศึกษาดูงาน 
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
สําหรับหลักสูตรในการพัฒนา ประกอบดวย 
1. ความรูพื้นฐาน กฎ/ระเบียบในการปฏิบัติราชการ 
2. การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ 
3. ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
4. การบริหาร 
5. คุณธรรมและจริยธรรม 
โดยองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวอาจดําเนินการเอง  หรือรวมกับสวนราชการ

อื่น หรือวาจางเอกชนดําเนินการ เชน การสงบุคลาการเขารับการฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  
หัวหนาคณะทํางาน มอบหมายเลขานุการฯ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 
2561 เพื่อเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องอืน่ๆ 
หัวหนาคณะทํางาน  มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือใน
ครั้งนี้ และขอปดประชุม ณ บัดนี้ 
 

ปดประชุม  เวลา  11.50  น. 
 

(ลงชื่อ ผูบันทึกรายงานการประชุม  (ลงชื่อ)      ผูรับรองรายงานฯ 
     ( นายบุญเสริม  สิงหวรวงศ )                                        ( นางสุนันทา   อยูวิวฒัน ) 
   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ                                      ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

  คณะทํางาน/เลขานุการฯ                                               หัวหนาคณะทํางาน 
 



  


