แผนพัฒนาบุคลากร 3 ป
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 - 2566

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 ขององคการ
บริหารสวนตําบลทาลาดขาว ฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใตกรอบยุทธศาสตรและแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 โดยไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ
เพื่อรวบรวมขอมูลจากทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ซึ่งทําใหไดขอมูลที่สามารถ
นํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เปนระบบ ไดแก การวิเคราะหภาระงานเพื่ อ
ประกอบการวิเคราะหอัตรากําลัง การสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ตลอดจนขอสรุป
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว หวังเปนอยางยิ่งวา หากไดดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากร 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕6 4 – ๒๕๖6 ตามแผนที่ไดวางไวแล ว บุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จะเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสราง
ผลงานที่ดีมีมาตรฐานใหแกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวได จึงขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของและจัดทํา
ไว ณ ที่นี้

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

สารบัญ
หนา
สวนที่ ๑ หลักการและเหตุผล

๑

สวนที่ ๒ วัตถุประสงคและเปาหมาย

8

สวนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา

๑3

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา

๑5

สวนที่ ๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา

๒2

สวนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล

๒3

ภาคผนวก
- คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
- รายงานการประชุม

สวนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
*********************************

๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑ ภาวการณเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม ผูน ําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรูภายในองค การ เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูที่มีอยู ภายในองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎี ก าว าด วยหลั ก เกณฑ และวิ ธีการบริ หารกิ จการบ านเมื องที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา
๑๑ ระบุ ดังนี้
“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มี
ผลกระทบต อประเทศไทยโดยตรง ซึ่ งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎี กานี้จะตองเปลี่ ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไวตั้งแตอดีตจน
ตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อ
การนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”

๒
๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา
ตาม คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงาน
บุคคล สวนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบล กอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา ๕ ดาน ดังนี้
๑. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม
เพื่ อใหเป นไปตามประกาศพนั กงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสี มา เรื่ อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ขอ ๒๖๙ - ๒๗๕
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลทา
ลาดขาว และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลทาลาดขาว
๑.๔ การวิเคราะหบุคลากร
การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปนการ
วิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดไว
เพื่อใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จุดแข็ง (Strengths)
มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน
ตอเหตุการณ
มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
ใหทันสมัยอยูเสมอ
มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

จุดออน (Weaknesses)
การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค
สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความ
รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย
ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและ
เจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก

๓
โอกาส (Opportunities)
๑. ประชาชนรวมมือพัฒนา อบต.ดี
๒. มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายทั่วเขต อบต. ทําใหรู
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนไดดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรีปริญญาโท
เพิ่มขึ้น

๑.
๒.
๓.
๔.

ภัยคุกคาม(Threats)
ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความกาวหนาในวงแคบ
บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา
เศรษฐกิจ ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด

การวิเคราะหในระดับองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการ
ทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑.
๒.

๓.
๔.

จุดออน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือรน
๒. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรูเ ฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี
บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน นิติกร
สาธารณสุข
๕. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไมมี/ไมพอ
๖. สํานักงานแคบ ขอมูลเอกสารตาง ๆสําหรับใชอางอิง
และปฏิบัติมีไมครบถวน

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน ๑. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธ
กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดําเนินการทางวินัย
ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เปนไปไดยากมักกระทบกลุมญาติพี่นอง
สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูที่มี
สารสนเทศ
จํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทํางานได ครอบคลุมภารกิจขององคการบริหารสวน
ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ
ตําบล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
จํานวนประชากร และภารกิจ

๔

การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร
โครงสรางปจจุบัน
นายกองคการบริหารสวนตําบล
สังการ /วางแผน/วินิจฉัย

ประเมินผล

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผน ควบคุม
กํากับดูแล

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป
ตามระเบียบแลว
รายงาน
นายกองคการบริหารสวนตําบล
น

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

ทํางานตามคําสั่ง
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม
ยุทธศาสตรได

การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จะเปนการพัฒนาโดย
ใหประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด โดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพันธกันเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ
มีคณะกรรมการทําหนาที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และประเมินผลเพื่อการ
เลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวที่จะปรับปรุงจึงเปนดังนี้

๕
คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากําลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกองคการบริหารสวนตําบล
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ใหความเปนธรรม

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

หัวหนาหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน
สงเสริม/สนับสนุน
ใหความเปนธรรมควบคุม
ตรวจสอบ

ทํางานเปนทีม
ฝกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตรได

วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล
“ภายในป ๒๕64 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จะมีความกาวหนามั่นคงใน
ชีวิต มีความรูความสามารถ มีความชํานาญการในหนาที่ มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชน
ตองไดรับความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ ”

๖

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
การพั ฒนาทรั พยากรบุ คคลขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบล ได กํ าหนดวิ สัยทั ศน พั นธกิ จ
เปาประสงค ยุ ทธศาสตร และกลยุ ทธในการพัฒนาบุคลากร เพื่ อเปนกรอบแนวทางในการพั ฒนาบุ คลากร
โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
เปาประสงคระยะยาว
๑. มีแผนการสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเขารับการฝกอบรม และเขาศึกษาดูงานกับหนวยงาน
อื่นอยางตอเนื่อง
๒. มีการแผนการสงเสริมบุคลากรทุกระดับเขารับการศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะ
ในการปฏิบัติงาน
เปาประสงคระยะสั้น
๑. เผยแพรกฎระเบียบ ขอบังคับ หนังสือสั่งการตาง ๆ ตลอดจนการแนะนํา การสอนงาน
การใหคําปรึกษา ใหแกบุคลากรทุกระดับไดทราบ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
๒. ประชุมบุคลากรทุกระดับ ในการเสริมสรางความเขาใจหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพขาราชการในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ
กลยุทธการบริหาร
: พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของขาราชการ
เปาประสงค
: ขาราชการทุกระดับไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ตามสมรรถนะหลักของหนวยงาน
ตัวชี้วัด
: รอยละของขาราชการทุกระดับที่ไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามภารกิจ
ของหนวยงาน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี มีความซื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและ
เขาถึงประชาชน
กลยุทธการบริหาร
: เสริมสรางจิตสํานึกที่ดีและคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เปาประสงค
: บุคลากรทุกระดับไดรับการพัฒนาใหเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต
มีคุณธรรมจริยธรรม มีวนิ ัยในการปฏิบัติงานและเขาถึงประชาชน
ตัวชี้วัด
: รอยละของบุคลากรทุกระดับที่ไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองคการ โดยผานกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลายใหสามารถเปนผูนําตนเอง ผูนําทีม ผูนําองคการ และผูนําเครือขาย
กลยุทธการบริหาร
: พัฒนาใหความรูความเปนผูนํา ในทุกระดับ
เปาประสงค
: บุคลากรทุกระดับ ไดรับการพัฒนาใหความรูอยางตอเนื่อง ใหสามารถ
เปนผูนําในการผลักดันหนวยงานไปสูเปาหมายที่กําหนดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
: รอยละของบุคลากรทุกระดับไดรับการเรียนรูและพัฒนาความเปนผูนํา

๗
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการทุกคน ทุกระดับ ใหมีพลังกายที่เขมแข็ง
และพลังใจที่พรอมอุทิศเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
กลยุทธการบริหาร
: พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมแกขาราชการ
เปาประสงค
: ขาราชการทุกระดับไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมดุล
ของชีวิต มีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
ตัวชี้วัด
: รอยละของความพึงพอใจของขาราชการทุกระดับตอคุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงาน
ตารางแสดงยุทธศาสตร กลยุทธการบริหารงานบุคคล เปาประสงคและตัวขี้วัดการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาคุณภาพขาราชการ
ในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
สมรรถนะ

กลยุทธการบริหารงานบุคคล
เปาประสงค
พัฒนาสมรรถนะการ
ขาราชการทุกระดับไดรบั การ
ปฏิบัติงานของขาราชการ
พัฒนาใหมีคุณภาพในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก
ของหนวยงาน

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขาราชการใหเปนคนดี
มีความซื่อสัตย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัยและเขาถึง
ประชาชน

เสริมสรางจิตสํานึกที่ดีและ
คุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรทุกระดับไดรับการ
พัฒนาใหเปนคนดี มีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัยในการ
ปฏิบัติงานและเขาถึง
ประชาชน
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาผูน ํา
พัฒนาใหความรูความเปนผูนาํ บุคลากรทุกระดับ ไดรับการ
การเปลี่ยนแปลงทุกระดับใน
ในทุกระดับ
พัฒนาใหความรูอยางตอเนื่อง
องคการโดยผานกระบวนการ
ใหสามารถเปน ผูน ําในการ
เรียนรูที่หลากหลาย ใหสามารถ
ผลักดันหนวยงานไปสู
เปนผูนาํ ตนเอง ผูนําทีม ผูน ํา
เปาหมายที่กําหนดไดอยางมี
องคการ และผูนาํ เครือขาย
ประสิทธิภาพ
๔. ยุทธศาสตรการสงเสริมพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ขาราชการทุกระดับไดรบั การ
คุณภาพชีวิตของขาราชการทุกคน เหมาะสมแกขาราชการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ทุกระดับ ใหมีพลังกายที่เขมแข็ง
ความสมดุลของชีวิต มี
และพลังใจทีพ่ รอมอุทิศเพื่อ
จิตสํานึก และมีสวนรวมใน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
การปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม

ตัวชี้วัด
รอยละของ
ขาราชการทุกระดับ
ที่ไดรับการพัฒนา
สมรรถนะตาม
ภารกิจของ
หนวยงาน
รอยละของบุคลากร
ทุกระดับที่ไดรับ
การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม
รอยละของบุคลากร
ทุกระดับไดรบั การ
เรียนรูและพัฒนา
ความเปนผูน ํา
รอยละของความพึง
พอใจของ
ขาราชการ
ทุกระดับตอ
คุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงาน

๘

สวนที่ ๒
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
*********************************
๑.๑ วัตถุประสงค
๑. เพือ่ นําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
๒. เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
๓. เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม
๑.๒ เปาหมายของการพัฒนา
๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ประกอบดวย
๑.๑ การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คณะผูบริหาร
๑.๒ การพัฒนาสมาชิกทองถิ่น สภาองคการบริหารสวนตําบล
๑.๓ การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนักงานสวนตําบล
๑.๔ การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนักงานจาง
๑.๕ การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดองคกรบริหารสวนตําบลทาลาดขาวทุกคนที่ไดเขารับการพัฒนา การเพิ่มพูน
ความรู ทั กษะคุ ณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิ บัติงาน สามารถนํ าความรู ที่ได รับมาใช ประโยชน ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบานเมืองที่ดี

วัตถุประสงคและเปาหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อใหพนักงานสวนตําบล
การพัฒนาดานบุคลากร
ทุกคนทุกตําแหนงไดรับการ ๑.สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
และทัศนคติที่ดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร
ดังนี้
- ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
- ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง
- ดานการบริหาร
- ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอ
อยางเต็มที่ โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให
ศึกษาตอ และสงเสริมใหเพิ่มพูนความรูในการทํางาน
ตลอดเวลา
๓.สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง สมาชิก อบต. ผูบริหาร และประชาชน ไดมีโอกาส
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพื่อใหมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิธีการ
ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- ใหทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 ตามขอบัญญัติ
อบต.ทาลาดขาว

หมายเหตุ

๙

วัตถุประสงคและเปาหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อใหพนักงานสวนตําบลทุก การพัฒนาดานจริยธรรม คุณธรรม
คนทุกตําแหนงไดรับการ
๑.สงเสริมจริยธรรมเพื่อใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป มีคุณภาพ มีความรู มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม
๒.การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข วางตัวเปนการทางการเมือง

วิธีการ
ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 ตามขอบัญญัติ
อบต.ทาลาดขาว

หมายเหตุ

๑๐

วัตถุประสงคและเปาหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อใหพนักงานสวนตําบลทุก การพัฒนาดานอื่น ๆ
คนทุกตําแหนงไดรับการ
๑. สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป การทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว
๒. ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน
๓. สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ
ระยะเวลาดําเนินการ
งบประมาณ
ดําเนินการเองหรือรวมกับ
พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6 ตามขอบัญญัติ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
อบต.ทาลาดขาว
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทํางาน
และสถานที่บริการประชาชน

หมายเหตุ

๑๑

๑๒
๑.๓ มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ
๑. มีการมอบรางวัลใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ดีเดนเปนประจําทุกป โดยมี
ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑทั่วไป ดังนี้
๑.๑ ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและสวนรวม
๒. จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓. จัดกิจกรรมที่สนั บสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นร วมกัน ทํางานรวมกั น เช น
การจัดกิจกรรมพัฒนาที่หนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ การพบปะสังสรรค เปนตน
๑.๔ มาตรการดําเนินการทางวินัย
๑. มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัยไม
รายแรงไดในขั้นวากลาวตักเตือน แลวเสนอใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทราบ
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓
ครั้ง ยกเวนการกระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเปนกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดืม่ สุรา การเลนการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนที่
นอกเหนือจากที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชน
หรือองคการบริหารสวนตําบล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง

๑๓

สวนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
*********************************
๑.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6)
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละตําแหนง
ตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ไดแกความรูเกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕6๐
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไข
เพิ่มเติม (7) พ.ศ. ๒๕62
๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๙ ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผนดิน
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ไดแกความรูเกี่ยวกับ
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ตาม
หนาที่ความรับผิดชอบในแตละตําแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ทรี่ ับผิดชอบ
๒. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
๔. หลักสูตรดานการบริหาร
๕. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง
๖. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๗. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท

๑๔
๘. การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๙. พัฒนาระบบ IT ใหมีประสิทธิภาพ
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม
๑๑. มนุษยสัมพันธในองคกร
๑๒. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
๑๒.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑๓. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถึงหลักสูตรที่สวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน
๒. หลักสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบลโครงการ
เดียวกันได
๔. ประเด็นที่ตองพัฒนา
๔.๑ ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน
๔.๒ ควรมีการพัฒนาองคความรูเพื่อสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ
๔.๓ บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ
๔.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ
๔.๖ วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม
๔.๗ พัฒนาการกระจายอํานาจ
๔.๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ

๑๕

สวนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
*********************************

๑.๑ วิธีการพัฒนา
วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบล
ทาลาดขาว กําหนดวิธีการพัฒนา ตามความจําเปนและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใชวิธีดงั นี้
๑. วิธีการดําเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจําเดือนของ
องคการบริหารสวนตําบลในการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การใหคาปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๑.๗ การใหการศึกษา
๒. แนวทางการดําเนินการ
การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และบุคลากรของ องคการบริหาร
สวนตําบลทาลาดขาว นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ขอ ๑ แลว แนวทางในการดําเนินการได กําหนด
แนวทางการดําเนินการไว ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูดําเนินการโดย
องคการบริหารสวนตําบลจัดสงพนักงานสวนตําบลเขารับการอบรม
๒.๓ สวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนา พนักงานสวน
ตําบลขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เปนผูดําเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา
๓.๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 - ๓๐ กันยายน ๒๕64
๓.๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 - ๓๐ กันยายน ๒๕65
๓.๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕65 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖6
๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จึงไดจัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตร
ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรูและ
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม ตาม
โครงการตาง ๆ ในสวนที่ ๕

๑๖

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มตน
๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แตงตั้งคณะทํางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจําเปน
๑.๓ กําหนดประเภทของความจําเปน

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือ
รวมกับหนวยราชการอื่น หรือวาจางเอกชนดําเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เชน
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การใหคําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
- การฝกอบรม
- การใหทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อใหทราบถึงความความสําเร็จ ความรู
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง

วิธีการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6)
วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ปงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ที่

๑
๒

๓

๔

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

หลักสูตรเกีย่ วกับปลัด อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ใหมีทักษะ ความรู และความเขาใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหนาสํานักปลัด เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
สวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ ความรู
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรผูอํานวยการกองคลัง
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
สวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ ความรู
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรผูอํานวยการกองชาง หรือ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนา
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
สวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ ความรู
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

การดําเนินการ

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
อบต.
สงฝกอบรมกับ
ดําเนินการเอง หนวยงานอืน่

ป ๒๕64

ป ๒๕65

ป ๒๕๖6

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

ปลัด อบต. ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

๑๗

ปงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๕

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิเคราะห
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวของ

๖

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๗

หลักสูตรเกีย่ วกับเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวของ

๘

หลักสูตรเกีย่ วกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วของ

9

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการเกษตร
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

10 หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนา
สวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ ความรู
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนา
สวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ ความรู
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

การดําเนินการ

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
อบต.
สงฝกอบรมกับ
ดําเนินการ
หนวยงานอืน่
เอง

ป ๒๕64

ป ๒๕65

ป ๒๕๖6

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

หัวหนาสวน แตละสวนไดรบั การ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

1

1

1

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

1

1

1

/

๑๘

ปงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

ป ๒๕64

ป ๒๕65

ป ๒๕๖6

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

11 หลักสูตรเกีย่ วกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

๑2

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๓

๓

๓

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

๑3

๑4

๑5

๑6

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงานธุรการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงานการเงิน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงานพัสดุ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงานจัดเก็บ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
รายไดหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับนายชางโยธาหรือ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
หลักสูตรอื่นที่เกีย่ วของ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น

การดําเนินการ

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
อบต.
สงฝกอบรมกับ
ดําเนินการ
หนวยงานอืน่
เอง

๑๙

ปงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

ป ๒๕64

ป ๒๕65

ป ๒๕๖36

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

๑7 หลักสูตรเกีย่ วกับครูผูดูแลเด็กหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

/

๑8

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

/

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ไดรบั การ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

3

3

3

/

/

คัดเลือกผูมีคณ
ุ สมบัตเิ พื่อขอรับ
ทุนการศึกษา

-

-

-

-

-

คัดเลือกผูมีคณ
ุ สมบัตเิ พื่อขอรับ
ทุนการศึกษา

-

-

-

-

-

๑9

20

21

๒2

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับผูดูแลเด็ก
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับพนักงานจางแตละ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
ตําแหนงหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น
การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ระดับปริญญาตรี
บุคลากรทองถิ่นใหมีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถนําความรูความสามารถกลับมา
พัฒนาทองถิ่น
การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ระดับปริญญาโท
บุคลากรทองถิ่นใหมีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถนําความรูความสามารถกลับมา
พัฒนาทองถิ่น
การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจาง

การดําเนินการ

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
อบต.
สงฝกอบรมกับ
ดําเนินการ
หนวยงานอืน่
เอง

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

/

๒๐

ปงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๒3 การพัฒนาระบบ IT ใหมี
ประสิทธิภาพ
๒4 การทําแผนการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบลเพื่อการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่น
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การดําเนินการ

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
อบต.
สงฝกอบรมกับ
ดําเนินการ
หนวยงานอืน่
เอง

ป ๒๕61

ป ๒๕62

ป ๒๕๖3

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

ติดตั้ง Internet ใหทุกสวนราชการ

45

45

45

/

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ไดรบั การ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

45

45

45

/

/

๒๑

๒2

ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
-ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา จะดําเนินการพัฒนาตามแผนดําเนินงานที่ไดกําหนดไวในแต
ละชวง หรื อตามที่บุคลากรภายในองค กรมีความพรอมตลอดจนหลักสู ตรการฝ กอบรมจากหน วยงานและ
สถาบันตางๆ กําหนดจัดขึ้นหรือตามความเหมาะสมของแตละปงบประมาณ

สวนที่ ๕
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลไดประมาณการตั้งจายไวในงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งจะปรากฏใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายแตละป ตามแผนงานและโครงการ ดังนี้
๑.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาลงทะเบียน
และค าใช จายอื่ น ๆ ในการเดิ นทางไปราชการหรื อไปอบรมสั มมนาของพนั กงานส วนตํ าบล ลู กจ างประจํ า
พนักงานจาง คณะผูบริหารและสมาชิกสภาทั้งในและนอกประเทศ
๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ
รายการคาใชจายในโครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภา ผูบริหาร พนักงานสวนตําบล ลูกจาง
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลและผูนําชุมชนเพื่อจายเปนคาฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
๑.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาตอบแทนใชสอย รายการ
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาลงทะเบียนและ
คาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
คาใชสอย รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และ
คาลงทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงาน
จาง
๑.๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดคาใชสอย
รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการ สําหรับเปนคาเบี้ยเลี้ยง คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาลงทะเบียน
และคาใชจายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการหรือไปอบรมสัมมนาของพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
1.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด คาใชสอย รายจาย
เกี่ ยวเนื่ องกั บการปฏิ บัติราชการที่ ไม เข าลั กษณะรายจ ายหมวดอื่ นๆ เพื่ อจ ายเป นค าใช จายในการดํ าเนิ น
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม อบต.ทาลาดขาว

๒3

สวนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล
*********************************
๑. คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
ทาลาดขาว ประกอบดวย
๑. นายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
5. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
6. หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
7. นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการ มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององคการ
บริหารสวนตําบลทาลาดขาว กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวทราบ
๒. การติดตามและประเมินผล
๑. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตองทํารายงานผลการเขาอบรมพัฒนาภายใน ๗ วัน
ทําการนับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล
๒. ใหผูบังคับบัญชาทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบการปฏิบัติ
งานกอน และหลังการพัฒนาตามขอ ๑
๓. นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสม
กับความตองการตอไป
๔. ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงาน
๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
โดย Core team ตองผานการประเมินตัวชี้วัดไมนอยกวารอยละ ๘๐

ภาคผนวก

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
ที่ 340 / 2560
เรือ่ ง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
...........................................................
เพื่อปฏิบัติใหเปนตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมาเรื่อง
หลั กเกณฑ และเงื่ อนไขเกี่ยวกั บการบริ หารงานบุ คคลขององค การบริ หารส วนตํ าบล ลงวั นที่ 2 4 ตุ ลาคม
2 5 4 5 ว าด วยการพั ฒนาพนั กงานส วนตํ าบล ส วนที่ 4 ข อ 2 58 - 2 95 จึ งแต งตั้ งคณะกรรมการจั ดทํ า
แผนพัฒนาบุคลากรตําบลทาลาดขาวประกอบดวย
1. นางสุนันทา อยูวิวัฒน
2. นางสาวปทิตตา แลวกระโทก
3. นายอธิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น
4. นางทัศนีย ฉุนกระโทก
5. จาเอกปกรณ ทองเปลว
6. นายบุญเสริม สิงหวรวงศ

ปลัด อบต.ทาลาดขาว
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการ
หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทางและหลักเกณฑ ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล สวนที่ 4 ขอ 258 – 295
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

(นางสุนันทา อยูวิวัฒน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

รายงานการประชุม
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
ครั้งที่ 1 / 2560
วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
ผูเขารวมประชุม
1. นางสุนันทา อยูวิวัฒน
2. นางสาวปทิตตา แลวกระโทก
3. นายอธิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น
4. นางทัศนีย ฉุนกระโทก
5. จาเอกปกรณ ทองเปลว
6. นายบุญเสริม สิงหวรวงศ

ปลัด อบต.ทาลาดขาว
ประธานกรรมการ
ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
กรรมการ
หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมเขารวมประชุม
เริ่มประชุมเวลา

- ไมมี 10.00 น

ระเบียบวาระที่1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แลว
- มติเอกฉันท

เลขาฯ
- ชี้แจงการพัฒนาบุคลากรจะตองจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยสงเสริมสนับสนุนการ
พั ฒนาบุ คลากรทุ ก ด านเท าที่ กํ าลั งความสามารถขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบล ซึ่ ง อบต. จะต องจั ดทํ า
แผนพัฒนาบุคลากรขึ้นตาม ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวนที่ 4 ขอ 258 - 295 วาดวยการพัฒนาพนักงานสวนตําบลซึ่ง
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวจะตองมีแผนพัฒนาและจะใชระยะเวลาในการพัฒนาบุคลากรตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) โดยมีมาตรการดังนี้
พนักงานสวนตําบลจะตองไดรับการพัฒนาและตองดําเนินการพัฒนาใหครบตามหลักสูตรที่
ก.อบต.กําหนด ดังนี้
1. หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
2. บทบาทและหนาที่ของพนักงานสวนตําบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
3. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเปนพนักงานจางทั่วไป
4. ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานบรรจุใหมและการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหนาที่ความรับผิดชอบ

-2 หาก อบต.มีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของ
แตละ อบต.ก็ใหกระทําได ทั้งนี้ อบต. ที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่ ก.อบต. กําหนดเปนหลักสูตรหลัก
และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่ อบต.พิจารณาใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาพนักงานสวนตําบลผูอยู
ใตบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูรนความรูทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหเกิดการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพวิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลให อบต. ดําเนินการเองหรืออาจมอบหมายสํานักงาน
ก.อบต. หรือผูที่เหมาะสมดําเนินการ หรือดําเนินการรวมกับสํานักงาน ก.อบต. สวนราชการหรือหนวยงานอื่น
โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความจําเปนความเหมาะสมดังนี้
1. การปฐมนิเทศ
2. การฝกอบรม
3. การศึกษาดูงาน
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา
5. การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาในการพั ฒนาจะต องกํ าหนดให เหมาะสมกับกลุ มเปาหมายที่เข ารั บการพั ฒนา
วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา งบประมาณในดําเนินการพัฒนาสวนตําบลตองจัดสรรงบประมาณ
สําหรับการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอยางชัดเจน แนนนอน เพื่อใหการ
พัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพการติดตามประเมนผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลตองจัดใหมีระบบ
การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพื่อใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา
ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนาทั้งนี้ อบต. จะตองจัดทํา
แผนพัฒนาเพื่อให ก.อบต. พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากรจะตองกําหนดระยะเวลา 3 ป (ปงบประมาณ
พ.ศ.25 61 -25 63 ) แล วให อบต.ดํ าเนินการจั ดทํ าแผนการพั ฒนาพนั กงานสวนตํ าบลตามขอ 2 58 เป น
ระยะเวลา 1 ป ทั้ งนี้ ให เ ป นไปตามแผนอั ต รากํ าลั งของพนั ก งานส วนตํ าบลด วยทั้ งนี้ ดั งนั้ น จึ งแต งตั้ ง
คณะกรรมการจั ดทํ าแผนพั ฒนาพนั กงานส วนตํ าบลตามคํ าสั่ ง อบต.ท าลาดขาว ที่ 3 4 0 /2 5 60 ลงวั นที่
18 ตุ ลาคม 2 5 6 0 เรื่ อง แต งตั้ งคณะกรรมการจั ดทํ าแผนพั ฒนาบุ คลากรขององค การบริ หารส วนตํ าบล
ทาลาดขาว เพื่อรวมกันจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวใหมีการพัฒนาโดยมี
เปาหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในองคกรใหนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาองคกร
ประธาน
ตามที่ เลขาฯ ไดแจงรายละเอียดแลวนั้นเพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลป
2559 ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการจึงเห็นควรใหดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
โดยใหยึดประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของ อบต. อยางเครงครัด
มติที่ประชุม

มติเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ
- ไมมี ปดประชุม

เวลา 12.00 น
(ลงชื่อ)

ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นายบุญเสริม สิงหวรวงศ)
นักทรัพยากรบุคคล
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(ลงชื่อ) จ.อ.

ผูตรวจรายงานการประชุม

(ปกรณ ทองเปลว)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

(ลงชื่อ)

ผูรับรองรายงานการประชุม

(นางสุนันทา อยูวิวัฒน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
ผูเขารวมประชุม
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
๑ นางสุนันทา อยูวิวัฒน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
2 นางสาวปทิตตา แลวกระโทก
ผูอํานวยการกองคลัง
3 นายอธิกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น
ผูอํานวยการกองชาง
4 นางทัศนีย ฉุนกระโทก
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
5 จาเอกปกรณ ทองเปลว
หัวหนาสํานักปลัด
6 นายบุญเสริม สิงหวรวงศ
นักทรัพยากรบุคคล

ตําแหนง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/
เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

