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องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
อําเภอโชคชัย  จังหวดันครราชสีมา 



คํานํา 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ขององคการบริหารสวนตําบล    
ทาลาดขาว ฉบับน้ี จัดทําข้ึนภายใตกรอบยุทธศาสตรและแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕64 – ๒๕๖6 โดยไดจัดใหมีการประชุมสัมมนาผูบริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือรวบรวมขอมูล    
จากทุกสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ซ่ึงทําใหไดขอมูลท่ีสามารถนํามาใชในการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการท่ีเปนระบบ ไดแก การวิเคราะหภาระงานเพ่ือประกอบการ
วิเคราะหอัตรากําลัง การสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ตลอดจนขอสรุปจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม 
           

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว หวังเปนอยางย่ิงวา หากไดดําเนินการตามแผนท่ีได
วางไวแลวน้ัน บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จะเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพ เปนท่ีพึงพอใจ
ของประชาชน สามารถสรางผลงานท่ีดีมีมาตรฐานใหแกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวได                
จึงขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของและจัดทํา ไว ณ ท่ีน้ี 
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  แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ ทัศนะคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหการ
ปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา น้ัน ตองพัฒนาท้ัง 5 ดาน ไดแก 

(1) ดานความรู ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรู ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
โดยท่ัวไป เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล หนาท่ี โครงสรางของงานนโยบายตาง  ๆเปนตน 

(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะงานในแตละตําแหนงไดแก ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงหน่ึงตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม  งานพิมพเอกสารงานดานชาง 

(3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เชน ในเร่ืองการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 

(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางานการส่ือสารและส่ือ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน 

(5) ดานศีลธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
อยางมีความสุขเพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวจึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 2554 ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เปนเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกท้ังเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม
จริยธรรม ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2. วัตถุประสงค 
2.1  เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  จริยธรรม

บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.2  เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

2.3 เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร            
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
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3. เปาหมาย 

3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว อันประกอบดวย พนักงานสวน

ตําบล พนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 

3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวทุกคน ได รับการพัฒนา           

การเพ่ิมพูนความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี 
 
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน 

4.1 การเตรียมการและการวางแผน 
1) แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
2) พิจารณาเหตุผล และความจําเปนในการพัฒนา โดยการศึกษาวิเคราะหดูวา

ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง  จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

3) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและ
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัวและดานคุณธรรมจริยธรรม 

4.2 การดําเนินการพัฒนา 
1) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผูบังคับบัญชาไดขอมูลท่ีเปน

ประโยชนตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา จากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนํา
ขอมูลเหลาน้ันมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเร่ืองท่ีผูบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา ไดแก 
การคัดเลือกกลุมบุคคลท่ีสมควรจะไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปล่ียนหนาท่ี
ความรับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เปนตน 

2) วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเองหรือเขารวมสมทบกับ
หนวยงานราชการอ่ืน หรือวาจางองคกรเอกชนท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ 

4.3 การติดตามและประเมินผล 
ใหผูบังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการพัฒนา

เม่ือผานการประเมินผลแลว ถือวาผูน้ันไดรับการพัฒนาแลว 
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5.  หลักสูตรและวิธกีารพัฒนา 

5.1 หลักสูตรการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละ

ตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหน่ึงหรือหลายหลักสูตร ดังน้ี 
1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
4) หลักสูตรดานการบริหาร 
5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

5.2 วิธีการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จะดําเนินการเอง เชน การปฐมนิเทศพนักงานสวน

ตําบลบรรจุใหม  การสอนงาน โดยผูบังคับบัญชา การสับเปล่ียนหนาท่ีความรับผิดชอบ  การฝกอบรม และ
การศึกษาดูงาน เปนตน นอกจากน้ีองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จะดําเนินงานรวมกับสวนราชการ
อ่ืนและดําเนินการรวมกับเอกชน เชน สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ท่ีหนวยราชการ
อ่ืนหรือเอกชนเปนผูดําเนินการ หรือองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวเปนผูดําเนินการและเชิญ
หนวยงานอ่ืนเขารวม เชน การเชิญเปนวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการซ่ึงสามารถสรุปวิธีการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรได ดังน้ีคือ 

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

 
6. การติดตามและประเมินผล 

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว จะจัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาพนักงานสวนตําบล พนักงานจางเพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนาความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผูเขารับการพัฒนา โดยใชวิธีการประเมินผลการพัฒนา 
ดังน้ี 

1) การใชแบบสอบถาม/แบบทดสอบ กอน-หลัง และแบบสอบถามติดตามและ
ประเมินผลภายหลังจากการไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลาหน่ึง  

2) การสัมภาษณผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูบังคับบัญชา หัวหนางาน เพ่ือนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาของผูเขารับการพัฒนา 

3) การขอรับทราบผลการประเมินจากหนวยงานอ่ืนท่ีเปนผูดําเนินการพัฒนา เชน ใน
กรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูจัด 



4 
 
7. โครงการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2564 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม เพ่ือเสรมิสรางความรูความเขาใจ
เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของแตละ
ตําแหนงในองคการบริหารสวนตําบล 

พนักงานสวนตําบล/
พนักงานจางท่ีบรรจุ
แตงต้ังใหม 

เปนไปตาม
รายจายของแตละ

หลักสูตร 

ชวงเวลาท่ีบรรจุ
ภายใน

ปงบประมาณ 
2564 

บุคลากรท่ีบรรจุใหมมี
ความรูความเขาใจและ
ปฏิบัติงานไดดีตามท่ีไดรับ
มอบหมาย 

สํานักปลัด 

2 โครงการสัมมนา/ฝกอบรม
พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
(จัดโดยหนวยงานภายนอก) 

เพ่ือพัฒนาความรูและการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ี 

พนักงานสวนตําบล/
พนักงานจางจางทุกคน 

เปนไปตาม
รายจายของแตละ

หลักสูตร 

ภายใน
ปงบประมาณ 

2564 

มีความรูและปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

สํานักปลัด 

3 พัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน
ของบุคลากร 

เพ่ือเสรมิสรางทักษะและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

พนักงานสวนตําบล/
พนักงานจางจางทุกคน 

เปนไปตาม
รายจายของแตละ

หลักสูตร/
โครงการ 

ภายใน
ปงบประมาณ 

2564 

ไดรับความรูและ
ประสบการณตาง  ๆและ
สามารถนํามาพัฒนาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองชาง 

กองการศึกษาฯ 
4 ฝกอบรมใหความรูพนักงานดาน

การจัดเก็บภาษี 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี 

บุคลากรในสังกัดกอง
คลัง 

เปนไปตาม
รายจายของ
หลักสูตร 

ภายใน
ปงบประมาณ 

2564 

ไดรับความรูและสามารถ
จัดเก็บภาษีไดตามเปาหมาย 

กองคลัง 

5 พัฒนามาตรฐานหลักสูตรผูดูแล
เด็ก 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติ 

ผูดูแลเด็ก 3 คน เปนไปตาม
รายจายของ
หลักสูตร 

ภายใน
ปงบประมาณ 

2564 

มีความรู ความเขาใจทักษะ
และประสบการณในการ
จัดการดานการศึกษา 

สํานักปลัด 

6 ศึกษาดูงานระบบบัญชี เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและทักษะใน
การดําเนินงาน 

บุคลากรดานการเงิน
และบัญชี สังกัดกองคลัง 

เปนไปตาม
รายจายของ
หลักสูตร 

ภายใน
ปงบประมาณ 

2564 

มีความรู ความเขาใจทักษะ
และนําประสบการณท่ีไดมา
ใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

7 โครงการอ่ืน  ๆท่ีสามารถกําหนด
ภายหลังตามความจําเปนและ
สถานการณ 
 
 
 
 
 

  เปนไปตาม
รายจายของ
หลักสูตร 

ภายใน
ปงบประมาณ 

2564 

 ทุกสวนราชการ 

 
หมายเหต ุ บางโครงการหรือบางหลักสูตรอาจบูรณาการ จัดทํารวมกันได เชน โครงการอบรมหรือโครงการศึกษาดูงาน เปนตน 

 
 

  
 
 

  
 



 
 
 
 
    

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
ที่  532/2563 

เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ ทัศนะคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 

ฉะน้ัน เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีการพัฒนาความรู ทักษะ ความ
เขาใจในบทบาทอํานาจหนาท่ีของตนเองใหมากย่ิงข้ึน  ตลอดท้ังทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ 2564   ประกอบดวย 

 

1. นางสาวปาริชาติ  เอ้ือนก่ิง       ปลัด อบต.   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปทิตตา   แลวกระโทก   ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 
3. สิบเอกพิชิต       โปรยกระโทก   ผูอํานวยการกองชาง   กรรมการ 
4. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีพลพิทักษ   หัวหนาสํานักปลัด   กรรมการ/เลขานุการ 
5. นายบุญเสริม   สิงหวรวงศ    นักทรัพยากรบุคคลฯ      ผูชวยเลขานุการ 

 

ใหผูไดรับแตงต้ังดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการ
พัฒนาบุคลากรแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว  พรอมรายงานผลใหทราบตอไป 

 

ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

               ส่ัง  ณ  วันท่ี  6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
                                                                    

                                      

( นางสาวปาริชาติ  เอ้ือนก่ิง ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 
 

 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 

วันที่  10  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
.............................................................................. 

 
ผูเขาประชุม 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นางสาวปาริชาติ  เอ้ือนก่ิง ประธาน 
  

 

 

๒ นางสาวปทิตตา  แลวกระโทก กรรมการ 

 

 

๓ สิบเอก พิชิต  โปรยกระโทก กรรมการ  
 

 

4 นายเฉลิมเกียรติ  ศรีพลพิทักษ กรรมการ/เลขานุการ 

 

 

5 นายบุญเสริม  สิงหวรวงศ ผูชวยเลขานุการ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  

ครั้งท่ี  1/ 2564 
วันที่  10 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 

ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
.............................................................................. 

 

ผูเขาประชุม 
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑ นางสาวปาริชาติ  เอ้ือนก่ิง ประธานกรรมการ ปาริชาติ  เอ้ือนก่ิง  
๒ นางสาวปทิตตา  แลวกระโทก กรรมการ ปทิตตา  แลวกระโทก  
๓ สิบเอก พิชิต  โปรยกระโทก กรรมการ พิชิต  โปรยกระโทก  
4 นายเฉลิมเกียรติ  ศรีพลพิทักษ กรรมการ/เลขานุการ เฉลิมเกียรติ  ศรีพลพิทักษ  
5 นายบุญเสริม  สิงหวรวงศ ผูชวยเลขานุการ บุญเสริม  สิงหวรวงศ  

 

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

ระเบียบวาระที่ 1        เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

ประธานกรรมการ       ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ไดมีคําส่ังท่ี  532/2563  ลงวันท่ี                   
                           6 พฤศจิกายน 2563 แตงต้ังทานรวมเปนคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจําปงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลประกอบดวย พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง ไดพัฒนาความรู ทักษะ ความ
เขาใจในบทบาทอํานาจหนาท่ีของตนเองใหมากย่ิงข้ึน  ตลอดท้ังทัศนคติท่ีดี คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสอดคลองกับแผนการพัฒนาบุคลากร 3ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
- 2566 

 

ระเบียบวาระที่ 2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 
  - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 3      เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 

ประธานกรรมการ      เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความ     
                          เรียบรอย จึงเห็นควรดําเนินการเตรียมการและวางแผนเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรซ่ึง         
                          ตองพิจารณาถึงเหตุผลและความจําเปน ประเภทของความจําเปนดวย ขอเรียนเชิญท่ี  
                          ประชุมแสดงความคิดเห็นคะ  
 

ปทิตตา  แลวกระโทก  เรียนทานประธานท่ีเคารพดิฉัน ปทิตตา  แลวกระโทก  ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง   
                          ในนามคณะทํางาน ขอเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยหากพิจารณาถึงเหตุผลและ  
                          ความจําเปนตองแยกประเภทความจําเปน ไดแก  
 
 
 



- 2 - 
 

1. พนักงานท่ีบรรจุใหมตองไดรับการปฐมนิเทศถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง   
2. พนักงานสวนตําบลตองมีการพัฒนาความรูตลอดเวลา โดยเฉพาะกองคลัง     

       เน่ืองจากกองคลังประสบปญหาดานการปฏิบัติงานเน่ืองจากระเบียบ หนังสือส่ัง     
       การเปล่ียนแปลงตลอดเวลาถาขาดการฝกอบรมอยางตอเน่ืองอาจทําใหไมรู 
       ระเบียบ หนังสือส่ังการ จึงอยากใหจัดสงเจาหนาท่ีดานการเงินและการบัญชี          
       การจัดเก็บภาษี  เขารับการฝกอบรมอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอ 
    

พิชิต โปรยกระโทก     เรียนทาประธานผม ส.อ.พิชิต  โปรยกระโทก ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ในนาม 
                          คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดพิจารณาตาม  
                          ประสบการณในการปฏิบัติงาน หัวหนาสวนราชการควรมีการพัฒนาความรูและศึกษาดู    
                          งานนอกสถานท่ีหรือหนวยงานราชการอ่ืน  ๆดวย  เพ่ือพัฒนาตนเองและมอบหมายงาน     
                          ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีการพัฒนาตนเองและเรียนรูงานจากส่ือเทคโนโลยีตาง  ๆอยูตลอดเวลา   
                          ในสวนของกองชางปญหาท่ีพบคือปญหาดานการออกแบบโดยใชโปรแกรมออกแบบ     
                          และประมาณการราคากอสราง จึงอยากเสนอใหจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมตาม    
                          หลักสูตรดังกลาว 
 

เฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษเรียนทานประธานผม เฉลิมเกียรติ  ศรีพลพิทักษ ตําแหนงหัวหนาสํานักปลัด ในนาม    
                          ตัวแทนพนักงานสวนตําบลสายงานปฏิบัติและประสบการณเคยปฏิบัติหนาท่ีเปนพนักงาน    
                          จางสังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวกอนไดรับการบรรจุและแตงต้ังเขารับ  
                          ราชการในฐานะผูใตบังคับบัญชา ขอเรียนเสนอแนะการพัฒนาบุคลากรขององคการ  
                          บริหารสวนตําบลทาลาดขาว โดยแยกประเภทความจําเปนดังน้ี 

1. พนักงานสวนตําบลสายงานบริหาร ควรมีการสับเปล่ียนเพ่ือเขารับการฝกอบรม    
   โดยเฉล่ียจํานวนคร้ังใหมีความใกลเคียงและครบทุกคนท้ังสามสวนราชการ 
2. พนักงานสวนตําบลสายงานผูปฏิบัติแตยังไมเคยเขารับการฝกอบรมในสายงานท่ี   
   ตนเองปฏิบัติงาน  ควรไดเขารับการฝกอบรมภายในระยะเวลา 6 เดือนท่ีเร่ิม  
   ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหทราบบทบาทอํานาจหนาท่ีและใหการปฏิบัติงานมี   
   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน 
3. พนักงานจางในสํานักงานทุกคนมีความรู ความสามารถและประสบการณในการ     
   ปฏิบัติหนาท่ีทุกคน และสามารถชวยเหลือพนักงานสวนตําบลไดดีเปนอยางย่ิง   
   และเพ่ือพัฒนาพนักงานจางและเปนขวัญกําลังใจ จึงเห็นควรสงเขารับการอบรม      
   หรือศึกษาดูงานบางอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
4. พนักงานจาง ตําแหนงผูดูแลเด็ก ควรไดรับการพัฒนาโดยเขารับการอบรมทุกคน      
   อยางนอยปละ1 คร้ัง สําหรับสวนการศึกษาฯปญหาคือผูดูแลเด็กขาดความรูและ  
   ทักษะในบทบาทหนาท่ีของตนและเทคนิคในการถายทอดความรูใหกับเด็กเล็กใน  
   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จึงเห็นควรจัดสงผูดูแลเด็กเขารับการอบรมในหลักสูตร          
   ผูดูแลเด็ก  
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ประธานกรรมการ     มีทานใดจะเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมหรือไม หากไมมีจะขอความเห็นทุกทานในการสรุป     
                         การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีรูปแบบวิธีการดังน้ี 
1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน การใหคําปรึกษา 
3. การสับเปล่ียนหนาท่ีความรับผิดชอบ 
4. การฝกอบรม 
5. การศึกษาดูงาน 
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

 

สําหรับหลักสูตรในการพัฒนา ประกอบดวย 
1. ความรูพ้ืนฐาน กฎ/ระเบียบในการปฏิบัติราชการ 
2. การพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3. ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
4. การบริหาร 
5. คุณธรรมและจริยธรรม 

                        โดยองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวอาจดําเนินการเอง  หรือรวมกับสวนราชการอ่ืน     
                        หรือวาจางเอกชนดําเนินการ เชน การสงบุคลาการเขารับการฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  
ประธานกรรมการ    มอบหมายเลขานุการฯ ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ พ.ศ.    
                        2564 เพ่ือเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาใหความเห็นชอบและ      
                        ประกาศใชตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4    เร่ืองอ่ืน  ๆ
ประธานกรรมการ    มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในคร้ังน้ี     
                       และขอปดประชุม ณ บัดน้ี 
 

ปดประชุม  เวลา  11.50  น. 

     (ลงช่ือ)                 ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                      ( นายบุญเสริม  สิงหวรวงศ ) 
                    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

     (ลงช่ือ)   ผูตรวจรายงานการประชุม 
          ( นายเฉลิมเกียรติ  ศรีพลพิทักษ ) 
             หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

      (ลงช่ือ)       ผูรับรองรายงานการประชุม 
                                 ( นางสาวปาริชาติ  เอ้ือนก่ิง ) 
     ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี  
                                                     นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  


