คําสั่งองคการบริหารสว นตําบลทาลาดขาว
ที่ 312/2562
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2563
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีการพัฒนาความรู ทักษะ
ความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของตนเองใหมากยิ่งขึ้น ตลอดทั้งทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแตงตั้งคณะทํางาน
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2562 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

นางสุนันทา อยูวิวัฒน
จาเอกปกรณ ทองเปลว
นางสาวปทิตตา แลวกระโทก
นายอธิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น
นายบุญเสริม สิงหวรวงศ

ปลัด อบต.
หัวหนาสํานักปลัด
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
นักทรัพยากรบุคคลฯ

หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/เลขานุการ

ใหผูไดรับแตงตั้งดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการ
พัฒ นาบุ ค ลากรแต ล ะคนสมควรจะต อ งได รั บ การพั ฒ นาด านใดบ า ง จึ ง จะปฏิ บั ติ ง านได สํ า เร็ จ อย า งมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว พรอมรายงานผลใหทราบตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

( นางสุนันทา อยูวิวัฒน )
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2563
องคการบริหารสว นตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
1. หลักการและเหตุผ ล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสว นตําบลจังหวัด นครราชสี มา เรื่ อง หลั กเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา นั้น ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก
(1) ด า นความรู ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ ง าน ได แ ก ความรู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
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
รวมกับบุคคลอื่น ไดอยางราบรื่ น และมีป ระสิทธิภาพ เช น มนุษยสั มพัน ธการทํางานการสื่อสารและสื่ อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
(5) ด า นศี ล ธรรม และจริ ย ธรรม ได แ ก การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อยางมีความสุ ขเพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตํ าบลทาลาดขาวจึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2554 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เปนเครื่องมือในการ
บริ ห ารงานบุ คคลของผู บ ริ ห าร อีก ทั้งเป น การพั ฒ นาเพื่อ เพิ่ม พูน ความรู ทั กษะ ทัศ นคติ ที่ดี คุณธรรม
จริ ย ธรรม ของบุ ค ลากรองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลท า ลาดขาว ในการปฏิ บั ติ ง านราชการและบริ ก าร
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 เพื่ อใช เ ป น แนวทางในการดํ าเนิ น การจั ด การพั ฒ นาและฝ ก อบรมบุ ค ลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
2.3 เพื่ อ เป น แนวทางให ผู บ ริ ห ารใช เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการดํ า เนิ น งานพั ฒ นาบุ ค ลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
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3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อันประกอบดวย พนักงานสวน
ตํ าบล พนั ก งานจ า งทุก คน ได รั บ การพัฒ นาการเพิ่ม พูน ความรู ทัก ษะ คุณธรรมและจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน
3.2 เปาหมายเชิงคุณ ภาพ
บุ ค ลากรในสั ง กั ด องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลท า ลาดขาวทุ ก คน ได รั บ การพั ฒ นา
การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ มาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2)พิ จ ารณาเหตุ ผ ล และความจํ า เป น ในการพั ฒ นา โดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห ดู ว า
ผูใต บังคับ บัญชาแต ล ะคนสมควรจะตองไดรั บ การพัฒนาดานใดบ าง จึ งจะปฏิ บั ติ งานได สํ าเร็ จ อย างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว
3) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและ
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัวและดานคุณธรรมจริยธรรม
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
หนวยงานราชการอื่น หรือวาจางองคกรเอกชนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ
4.3 การติดตามและประเมินผล
ใหผูบังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการพัฒนา
เมื่อผานการประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว
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5. หลักสูตรและวิธกี ารพัฒนา
5.1 หลักสูตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละ
ตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัตริ าชการ
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
อื่น หรื อ เอกชนเป น ผู ดํ าเนิ น การ หรื อองคก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลท า ลาดขาวเป น ผู ดํ า เนิ น การและเชิ ญ
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) การใช แ บบสอบถาม/แบบทดสอบ ก อ น-หลั ง และแบบสอบถามติ ด ตามและ
ประเมินผลภายหลังจากการไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลาหนึ่ง
2) การสั ม ภาษณ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน า งาน เพื่ อ นร ว มงานและ
ผูใตบังคับบัญชาของผูเขารับการพัฒนา
3) การขอรับทราบผลการประเมินจากหนวยงานอื่นที่เปนผูดําเนินการพัฒนา เชน ใน
กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด
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7. โครงการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2561
ที่
1

2
3

4
5
6

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม
เพื่อเสริมสรางความรูค วามเขาใจ
พ.สวนตําบล/พ.จางที่
เปนไปตาม
ชวงเวลาที่บรรจุ
เกี่ยวกับ อบต.และบทบาทหนาทีท่ ี่
บรรจุแตงตั้งใหม
รายจายของแตละ
ภายใน
ไดรับมอบหมาย
หลักสูตร
ปงบประมาณ
2563
โครงการสัมมนา/ฝกอบรม
เพื่อพัฒนาความรูและการปฏิบัติงาน พ.สวนตําบล/พ.จางทุก
เปนไปตาม
ภายใน
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ในหนาที่
คน
รายจายของแตละ ปงบประมาณ
(จัดโดยหนวยงานภายนอก)
หลักสูตร
2563
พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสรางทักษะและขีด
พ.สวนตําบล/พ.จางที่
เปนไปตาม
ภายใน
ของบุคลากร
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
บรรจุแตงตั้งใหม
รายจายของแตละ ปงบประมาณ
หลักสูตร/
2563
โครงการ
ฝกอบรมใหความรูพนักงานดาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน บุคลากรในสังกัดกอง
เปนไปตาม
ภายใน
การจัดเก็บภาษี
การจัดเก็บภาษี
คลัง
รายจายของ
ปงบประมาณ
หลักสูตร
2563
พัฒนามาตรฐานหลักสูตรผูดูแล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะ
ผูดูแลเด็ก 3 คน
เปนไปตาม
ภายใน
เด็ก
ประสบการณในการปฏิบตั ิ
รายจายของ
ปงบประมาณ
หลักสูตร
2563
ศึกษาดูงานระบบบัญชี
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและทักษะใน บุคลากรดานการเงิน
เปนไปตาม
ภายใน
การดําเนินงาน
และบัญชี สังกัดกองคลัง
รายจายของ
ปงบประมาณ
หลักสูตร
2561
โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรที่บรรจุใหมมี
ความรูความเขาใจและ
ปฏิบัติงานไดดีตามที่ไดรับ
มอบหมาย
มีความรูและปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หนว ยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ไดรับความรูและ
ประสบการณตางๆ และ
สามารถนํามาพัฒนาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ไดรับความรูและสามารถ
จัดเก็บภาษีไดตามเปาหมาย

สํานักงานปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษาฯ
กองคลัง

มีความรู ความเขาใจทักษะ
และประสบการณในการ
จัดการดานการศึกษา
มีความรู ความเขาใจทักษะ
และนําประสบการณที่ไดมา
ใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
กองคลัง
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โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

7 โครงการอื่นๆ ทีส่ ามารถกําหนด
ภายหลังตามความจําเปนและ
สถานการณ

งบประมาณ
เปนไปตาม
รายจายของ
หลักสูตร

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ภายใน
ปงบประมาณ
2563

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนว ยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกสวนราชการ

หมายเหตุ บางโครงการหรือบางหลักสูตรอาจบูรณาการจัดทํารวมกันได เชน โครงการอบรมหรือโครงการศึกษาดูงาน เปนตน

ลงชื่อ

หัวหนาคณะทํางาน

(นางสุนันทา อยูวิวัฒน)
ตําแหนง ปลัด องคการบริหารสวนตําบล

ลงชื่อ จอ.
(ปกรณ ทองเปลว)
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด

ลงชื่อ
คณะทํางาน
(นายอธิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น)
ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง

คณะทํางาน ลงชื่อ
คณะทํางาน
(นางสาวปทิตตา แลวกระโทก)
ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง

ลงชื่อ

คณะทํางาน/เลขานุการ

(นายบุญเสริม สิงหวรวงศ )
ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

ลงชื่อ

ผูอนุมัติแผน

( นางสุนันทา อยูวิวัฒน )
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบตั ิหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

บันทึกการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ครั้งที่ 1/ 2562
เมื่อวันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562
ณ ที่ทําการองคการบริหารสว นตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ผูเขาประชุม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นางสุนันทา อยูวิวัฒน
จาเอกปกรณ ทองเปลว
น.ส.ปทิตตา แลวกระโทก
นายอธิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น
นายบุญเสริม สิงหวรวงศ

มีผ ูเขารว มประชุม 5

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

หัวหนาคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน/
เลขานุการฯ

คน

เริ่มประชุมเวลา ........10.30...... น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
หัว หนาคณะทํางาน
ด ว ยองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทา ลาดขาว ได มีคํ าสั่ งที่ 312/2562 ลงวั น ที่
19 กันยายน 2562 แตงตั้งทานรวมเปนคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2563
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย พนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จาง ไดพัฒนาความรู ทักษะ ความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของตนเองใหมากยิ่งขึ้น ตลอดทั้งทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
หัว หนาคณะทํางาน
เพื่อให การปฏิ บั ติ ห น าที่ต ามคําสั่ งดั งกล าวเป น ไปด ว ยความเรี ย บร อย จึ งเห็ น ควร
ดําเนินการเตรียมการและวางแผนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรซึ่งตองพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปน
ประเภทของความจําเปนดวย ขอเรียนเชิญที่ประชุมแสดงความคิดเห็นคะ
ปทิตตา แลว กระโทก ดิฉัน ปทิต ตา แล ว กระโทก ตํ าแหน ง ผู อํานวยการกองคลั ง ในนามคณะทํางาน
ขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยหากพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปนตองแยกประเภทความจําเปน
ไดแก
1. พนักงานที่บรรจุใหมตองไดรับการปฐมนิเทศถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง
2. พนักงานสวนตําบลตองมีการพัฒนาความรูตลอดเวลา โดยเฉพาะกองคลังคลัง
เนื่องจากกองคลังประสบปญหาดานการปฏิบัติงานเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่งการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

-2ถาขาดการฝกอบรมอยางตอเนื่องอาจทําใหไมรูระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงอยากใหจัดสงเจาหนาที่ดานการเงิน
และการบัญชี การจัดเก็บภาษี เขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
อธิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น 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 ตํ า แหน ง หั ว หน า สํ า นั ก ปลั ด และรั ก ษาการหั ว หน า ส ว น
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
หัว หนาคณะทํางาน
ตามที่ ข า พเจ า ดํ า รงตํ า แหน ง ปลั ด อบต. ซึ่ ง เป น หั ว หน า พนั ก งานส ว นตํ า บลและ
พนั ก งานจ า งทุ ก คนขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลท า ลาดขาว รองจากนายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ทาลาดขาว บุคลากรบางรายปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่เหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย บางรายตอง
มีการพัฒนาเพิ่มความรูงานในหนาที่ของตนเอง จึงความคิด เห็นวาอาจมีการสับเปลี่ยนงานในหนาที่หรือให
สับเปลี่ยนพนักงานสวนตําบล หรือพนักงานจางเปนผูชวยปฏิบัติงานไปพรอมๆ กับที่ตนเองตองปรับปรุงตน
พัฒนางานเพื่อที่จะสามารถรับผิดชอบงานของตนเองไดตอไป มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม
หากไมมีจะขอความเห็นทุกทานในการสรุปการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป

-3มติที่ประชุม

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
หัว หนาคณะทํางาน
มอบหมายเลขานุการฯ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ
2561 เพื่อเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอืน่ ๆ
หัว หนาคณะทํางาน
มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมีขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือใน
ครั้งนี้ และขอปดประชุม ณ บัดนี้
ปดประชุม เวลา 11.50 น.
(ลงชื่อ
ผูบันทึกรายงานการประชุม (ลงชื่อ)
ผูรับรองรายงานฯ
( นายบุญเสริม สิงหวรวงศ )
( นางสุนันทา อยูวิวฒ
ั น )
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
คณะทํางาน/เลขานุการฯ
หัวหนาคณะทํางาน

