แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ขององคการบริหารสวนตําบล
ทาลาดขาว ฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใตกรอบยุทธศาสตรและแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕64 – ๒๕๖6 โดยไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อรวบรวมขอมูล
จากทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ซึ่งทําใหไดขอมูลที่สามารถนํามาใชในการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เปนระบบ ไดแก การวิเคราะหภาระงานเพื่อประกอบการ
วิเคราะหอัตรากําลัง การสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ข อคิ ดเห็ นและข อเสนอแนะจากการประเมิ นความพึ งพอใจของผู ใช บริ ก าร ตลอดจนข อสรุ ปจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว หวังเปนอยางยิ่งวา หากไดดําเนินการตามแผนที่ได
วางไวแลวนั้น บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จะเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจ
ของประชาชน สามารถสร า งผลงานที่ ดี มี มาตรฐานให แก องค ก ารบริ หารส วนตํ าบลท าลาดขาวได
จึงขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของและจัดทํา ไว ณ ที่นี้
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ภาคผนวก
- คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
- รายงานการประชุม

แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
1. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสี มา เรื่ อง หลั กเกณฑ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา นั้น ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก
(1) ด านความรู ทั่ วไปในการปฏิ บัติงาน ได แก ความรู ที่ เ กี่ ยวข อ งกั บการปฏิ บัติงาน
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
รวมกั บบุคคลอื่นไดอยางราบรื่ น และมีประสิทธิภาพ เช น มนุษยสั มพันธการทํางานการสื่อสารและสื่ อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
(5) ด า นศี ลธรรม และจริ ย ธรรม ได แ ก การพั ฒนาคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อยางมี ความสุ ขเพื่อใหสอดคลองกั บแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตํ าบลท าลาดขาวจึงไดจัดทํ า
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2554 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เปนเครื่องมือในการ
บริ หารงานบุ คคลของผู บริ หาร อี ก ทั้ งเป นการพั ฒนาเพื่ อเพิ่ มพู นความรู ทั กษะ ทั ศนคติ ที่ดี คุ ณธรรม
จริ ยธรรม ของบุ คลากรองค ก ารบริ หารส วนตํ าบลท าลาดขาว ในการปฏิ บัติงานราชการและบริ ก าร
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2 เพื่ อใช เป นแนวทางในการดํ าเนิ นการจั ดการพั ฒนาและฝ ก อบรมบุ คลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
2.3 เพื่ อเป นแนวทางให ผูบริ หารใช เ ป นเครื่ องมื อในการดํ าเนิ นงานพั ฒนาบุ คลากร
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
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3. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อันประกอบดวย พนักงานสวน
ตํ าบล พนั ก งานจ างทุ ก คน ได รับการพั ฒนาการเพิ่ มพู นความรู ทั ก ษะ คุ ณธรรมและจริ ยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุ ค ลากรในสั ง กั ด องค ก ารบริ ห ารส วนตํ า บลท า ลาดขาวทุ ก คน ได รั บ การพั ฒ นา
การเพิ่ มพู นความรู ทั ก ษะ คุ ณธรรมและจริ ยธรรมในการปฏิ บัติงาน สามารถนํ าความรู ที่ได รั บมาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี

4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
2) พิ จ ารณาเหตุ ผล และความจํ า เป น ในการพั ฒ นา โดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห ดู วา
ผูใต บังคั บบัญชาแต ละคนสมควรจะตองไดรับการพั ฒนาดานใดบ าง จึ งจะปฏิ บัติงานได สําเร็ จอย 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) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
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
อื่ นหรื อเอกชนเป นผู ดําเนิ นการ หรื อองค ก ารบริ หารส วนตํ าบลท าลาดขาวเป นผู ดําเนิ นการและเชิ 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 มภาษณ ผูที่เ กี่ ยวข อง เช น ผู บังคั บบั ญชา หั วหน างาน เพื่ อนร วมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาของผูเขารับการพัฒนา
3) การขอรับทราบผลการประเมินจากหนวยงานอื่นที่เปนผูดําเนินการพัฒนา เชน ใน
กรณีที่องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด

4

7. โครงการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2564
ที่
1

2
3

4
5
6

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม
เพื่อเสริมสรางความรูค วามเขาใจ
พนักงานสวนตําบล/
เปนไปตาม
ชวงเวลาที่บรรจุ
เกี่ยวกับบทบาทหนาทีข่ องแตละ
พนักงานจางที่บรรจุ
รายจายของแตละ
ภายใน
ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งใหม
หลักสูตร
ปงบประมาณ
2564
โครงการสัมมนา/ฝกอบรม
เพื่อพัฒนาความรูและการปฏิบัติงาน พนักงานสวนตําบล/
เปนไปตาม
ภายใน
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง ในหนาที่
พนักงานจางจางทุกคน รายจายของแตละ ปงบประมาณ
(จัดโดยหนวยงานภายนอก)
หลักสูตร
2564
พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสรางทักษะและขีด
พนักงานสวนตําบล/
เปนไปตาม
ภายใน
ของบุคลากร
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
พนักงานจางจางทุกคน รายจายของแตละ ปงบประมาณ
หลักสูตร/
2564
โครงการ
ฝกอบรมใหความรูพนักงานดาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพใน บุคลากรในสังกัดกอง
เปนไปตาม
ภายใน
การจัดเก็บภาษี
การจัดเก็บภาษี
คลัง
รายจายของ
ปงบประมาณ
หลักสูตร
2564
พัฒนามาตรฐานหลักสูตรผูดูแล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะ
ผูดูแลเด็ก 3 คน
เปนไปตาม
ภายใน
เด็ก
ประสบการณในการปฏิบตั ิ
รายจายของ
ปงบประมาณ
หลักสูตร
2564
ศึกษาดูงานระบบบัญชี
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและทักษะใน บุคลากรดานการเงิน
เปนไปตาม
ภายใน
การดําเนินงาน
และบัญชี สังกัดกองคลัง
รายจายของ
ปงบประมาณ
หลักสูตร
2564
โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรที่บรรจุใหมมี
ความรูความเขาใจและ
ปฏิบัติงานไดดีตามที่ไดรับ
มอบหมาย
มีความรูและปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

ไดรับความรูและ
ประสบการณตางๆ และ
สามารถนํามาพัฒนาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ไดรับความรูและสามารถ
จัดเก็บภาษีไดตามเปาหมาย

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษาฯ
กองคลัง

มีความรู ความเขาใจทักษะ
และประสบการณในการ
จัดการดานการศึกษา
มีความรู ความเขาใจทักษะ
และนําประสบการณที่ไดมา
ใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
กองคลัง

5
ที่

โครงการ

7 โครงการอื่นๆ ทีส่ ามารถกําหนด
ภายหลังตามความจําเปนและ
สถานการณ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ
เปนไปตาม
รายจายของ
หลักสูตร

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ภายใน
ปงบประมาณ
2564

หมายเหตุ บางโครงการหรือบางหลักสูตรอาจบูรณาการ จัดทํารวมกันได เชน โครงการอบรมหรือโครงการศึกษาดูงาน เปนตน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ทุกสวนราชการ

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
ที่ 532/2563
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ ย วกั บการบริ หารงานบุ ค คลขององค ก ารบริ หารส วนตํ าบล ได กํ าหนดให ผูบังคั บบั ญชามี หน าที่ พัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ฉะนั้น เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีการพัฒนาความรู ทักษะ ความ
เขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของตนเองใหมากยิ่งขึ้น ตลอดทั้งทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2564 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง
นางสาวปทิตตา แลวกระโทก
สิบเอกพิชิต
โปรยกระโทก
นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ
นายบุญเสริม สิงหวรวงศ

ปลัด อบต.
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
หัวหนาสํานักปลัด
นักทรัพยากรบุคคลฯ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผูช วยเลขานุการ

ใหผูไดรับแตงตั้งดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการ
พัฒนาบุคลากรแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว พรอมรายงานผลใหทราบตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

( นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง )
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
..............................................................................
ผูเขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
๑ นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง

ตําแหนง
ประธาน

๒

นางสาวปทิตตา แลวกระโทก

กรรมการ

๓

สิบเอก พิชิต โปรยกระโทก

กรรมการ

4

นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ

5

นายบุญเสริม สิงหวรวงศ

กรรมการ/เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ครั้งที่ 1/ 2564
วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
..............................................................................
ผูเขาประชุม
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
๑ นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง
๒ นางสาวปทิตตา แลวกระโทก
๓ สิบเอก พิชิต โปรยกระโทก
4 นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ
5 นายบุญเสริม สิงหวรวงศ

ตําแหนง
ลายมือชื่อ
ประธานกรรมการ
ปาริชาติ เอื้อนกิ่ง
กรรมการ
ปทิตตา แลวกระโทก
กรรมการ
พิชิต โปรยกระโทก
กรรมการ/เลขานุการ เฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ
ผูชวยเลขานุการ
บุญเสริม สิงหวรวงศ

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา ........10.30...... น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ประธานกรรมการ

ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ไดมคี ําสั่งที่ 532/2563 ลงวันที่
6 พฤศจิกายน 2563 แตงตั้งทานรวมเปนคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลประกอบดวย พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ไดพัฒนาความรู ทักษะ ความ
เขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของตนเองใหมากยิ่งขึ้น ตลอดทั้งทัศนคติที่ดี คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสอดคลองกับแผนการพัฒนาบุคลากร 3ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
- 2566

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธานกรรมการ

เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงเห็นควรดําเนินการเตรียมการและวางแผนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรซึ่ง
ตองพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปน ประเภทของความจําเปนดวย ขอเรียนเชิญที่
ประชุมแสดงความคิดเห็นคะ

ปทิตตา แลวกระโทก เรียนทานประธานที่เคารพดิฉัน ปทิตตา แลวกระโทก ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
ในนามคณะทํางาน ขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยหากพิจารณาถึงเหตุผลและ
ความจําเปนตองแยกประเภทความจําเปน ไดแก

-21. พนักงานที่บรรจุใหมตองไดรับการปฐมนิเทศถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง
2. พนักงานสวนตําบลตองมีการพัฒนาความรูตลอดเวลา โดยเฉพาะกองคลัง
เนื่องจากกองคลังประสบปญหาดานการปฏิบัติงานเนื่องจากระเบียบ หนังสือสั่ง
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถาขาดการฝกอบรมอยางตอเนื่องอาจทําใหไมรู
ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงอยากใหจัดสงเจาหนาที่ดานการเงินและการบัญชี
การจัดเก็บภาษี เขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
พิชิต โปรยกระโทก

เรียนทาประธานผม ส.อ.พิชิต โปรยกระโทก ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ในนาม
คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดพิจารณาตาม
ประสบการณในการปฏิบัติงาน หัวหนาสวนราชการควรมีการพัฒนาความรูและศึกษาดู
งานนอกสถานที่หรือหนวยงานราชการอื่นๆ ดวย เพื่อพัฒนาตนเองและมอบหมายงาน
ผูใตบังคับบัญชาที่มีการพัฒนาตนเองและเรียนรูงานจากสื่อเทคโนโลยีตางๆ อยูตลอดเวลา
ในสวนของกองชางปญหาที่พบคือปญหาดานการออกแบบโดยใชโปรแกรมออกแบบ
และประมาณการราคากอสราง จึงอยากเสนอใหจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมตาม
หลักสูตรดังกลาว

เฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษเรียนทานประธานผม เฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด ในนาม

ตัวแทนพนักงานสวนตําบลสายงานปฏิบัตแิ ละประสบการณเคยปฏิบัติหนาที่เปนพนักงาน
จางสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวกอนไดรับการบรรจุและแตงตั้งเขารับ
ราชการในฐานะผูใตบังคับบัญชา ขอเรียนเสนอแนะการพัฒนาบุคลากรขององคการ
บริหารสวนตําบลทาลาดขาว โดยแยกประเภทความจําเปนดังนี้
1. พนักงานสวนตําบลสายงานบริหาร ควรมีการสับเปลี่ยนเพื่อเขารับการฝกอบรม
โดยเฉลี่ยจํานวนครั้งใหมีความใกลเคียงและครบทุกคนทั้งสามสวนราชการ
2. พนักงานสวนตําบลสายงานผูป ฏิบัติแตยังไมเคยเขารับการฝกอบรมในสายงานที่
ตนเองปฏิบัติงาน ควรไดเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 6 เดือนทีเ่ ริ่ม
ปฏิบัติหนาที่เพื่อใหทราบบทบาทอํานาจหนาทีแ่ ละใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
3. พนักงานจางในสํานักงานทุกคนมีความรู ความสามารถและประสบการณในการ
ปฏิบัติหนาที่ทุกคน และสามารถชวยเหลือพนักงานสวนตําบลไดดีเปนอยางยิ่ง
และเพื่อพัฒนาพนักงานจางและเปนขวัญกําลังใจ จึงเห็นควรสงเขารับการอบรม
หรือศึกษาดูงานบางอยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. พนักงานจาง ตําแหนงผูดูแลเด็ก ควรไดรับการพัฒนาโดยเขารับการอบรมทุกคน
อยางนอยปละ1 ครั้ง สําหรับสวนการศึกษาฯปญหาคือผูดูแลเด็กขาดความรูและ
ทักษะในบทบาทหนาที่ของตนและเทคนิคในการถายทอดความรูใหกับเด็กเล็กใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงเห็นควรจัดสงผูดูแลเด็กเขารับการอบรมในหลักสูตร
ผูดูแลเด็ก

-3ประธานกรรมการ
มติที่ประชุม

มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม หากไมมีจะขอความเห็นทุกทานในการสรุป
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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 หรือรวมกับสวนราชการอื่น
หรือวาจางเอกชนดําเนินการ เชน การสงบุคลาการเขารับการฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ประธานกรรมการ มอบหมายเลขานุการฯ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบและ
ประกาศใชตอไป
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
ประธานกรรมการ มีทานใดจะเสนอเพิ่มเติมอีกหรือไม หากไมมขี อขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในครั้งนี้
และขอปดประชุม ณ บัดนี้
ปดประชุม เวลา 11.50 น.
(ลงชื่อ)
ผูบันทึกรายงานการประชุม
( นายบุญเสริม สิงหวรวงศ )
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
(ลงชื่อ)
ผูต รวจรายงานการประชุม
( นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ )
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(ลงชื่อ)
ผูรับรองรายงานการประชุม
( นางสาวปาริชาติ เอื้อนกิ่ง )
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

