แผนการพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตาบลเขิน
อาเภอน้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

คานา
ตามที่ คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ศรีสะเกษ ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะของงานแต่
ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรมคุณธรรม นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็น ไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัด ศรีส ะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อ นไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๖ ข้อ ๒๖๙ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขิน จึงได้จัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๓) ขึ้น โดยจัดทา
ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ขององค์การบริห ารส่ว นตาบล
เขิน และจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลเขิน
สิงหาคม ๒๕๖๐

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา
ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล

๑
๓
๔
๕
๙
๑๒

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑. สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่ งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การบริห าร
จัดการยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวใน
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อ
แสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนา
ระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปรับเปลี่ยนวิทยาการ ความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดย
ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
ในการบริ หารราชการแนวใหม่ ส่ วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญให้ เพียงพอแก่การ
ปฏิ บั ติงาน ให้ สอดคล้ องกั บสภาพสั งคมที่ เปลี่ ยนแปลงไปอย่ างรวดเร็ ว และสถานการณ์ ของต่ างประเทศที่ มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เสียใหม่ จากที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน
เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้ จึงกาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้า ราชการ เพื ่อ ให้ข ้า ราชการทุก คนเป็น ผู ้ม ีค วามรู้ ความ สามารถในวิช าการสมั ยใหม่ ตลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. การสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

-๒๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ
ตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ก่อนมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้เป็นการพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบลเขิน จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น
โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลและจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลกร
จากฝ่ายการเมือง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเขิน
๑.๔ การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้
เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จุดแข็ง (Strengths)
มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์
มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
มีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

จุดอ่อน (Weaknesses)
การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค
ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกาลังใจ ที่จะทาให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกาลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก

-๓โอกาส (Opportunities)
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท
เพิ่มขึ้น

๑.
๒.
๓.
๔.

ภัยคุกคาม(Threats)
ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความก้าวหน้าในวงแคบ
บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจ ทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
๒. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
๓. อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑.
๒.

๓.
๔.

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการสาธารณสุข
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ
๖. สานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสาหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดาเนินการทางวินัย
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
ส่วนตาบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
สารสนเทศ
จากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทางานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
ตาบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
จานวนประชากร และภารกิจ

-๔-

ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา
๑. เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization)
๓. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม
เป้าหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและผู้บริหาร
๒. การพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจา
๓. การพัฒนาพนักงานจ้าง
๔. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

-๕-

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
3.1 หลักสูตรการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเขิน กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
4) หลักสูตรด้านการบริหาร
5) หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม
7.2 วิธีการพัฒนา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเขิ น จะด าเนิ น การเอง เช่ น การปฐมนิ เ ทศพนั ก งานใหม่ ก ารสอนโดย
ผู้ บั ง คั บ บั ญชา การสั บ เปลี่ ย นต าแหน่ งหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ การฝึ ก อบรม และการศึก ษาดู ง าน เป็ น ต้ น
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตาบลเขิน จะดาเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและดาเนินการร่วมกับเอกชน เช่น
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการ หรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลเขิน เป็นผู้ดาเนินการและหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือ
วิทยากรกระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีดาเนินการพัฒนาบุคลากรได้ดังนี้ คือ
1) การปฐมนิเทศ
2) การสอนงาน การให้คาปรึกษา
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
4) การฝึกอบรม
5) การให้ทานการศึกษา
6) การดูงาน

-๖ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
องค์การบริหารส่วนตาบลเขิน อาเภอน้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
๑. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

1

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้บริหารหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รอง
ประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

2

3
4
5

6

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

เพื่อพัฒนาความรู้/วิสัยทัศน์ในการบริหาร
ของผู้บริหาร
เพื่อพัฒนาระบบทางานของประธานสภา
หรือรองประธานสภา ให้มีความรู้ ทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการทางานมาก
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ย กับสมาชิกสภาอบต. เพื่อพัฒนาระบบการทางานของ ส.อบต.
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้มีทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ทางานมากยิง่ ขึ้น
โครงการสัมมนา/ประชุมเชิง
เพื่อพัฒนาความรู้/วิสัยทัศน์ในการบริหาร
ปฏิบัติการนักบริหารงานท้องถิ่น
ของนักบริหารงานท้องถิน่

ผู้บริหารได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ประธานสภาหรือรอง
ประธานสภาได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนัก
คลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริหารงานการคลัง ให้มีความรู้ ทักษะ
ความเข้าใจ ในการบริหารงาน ในหน้าทีท่ ี่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนัก
/ผู้อานวยการกองช่างหรือหลักสูตร บริหารงานช่าง ให้มีความรู้ ทักษะความ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจ ในการบริหารงาน ในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ลักษณะการฝึกอบรม
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
(จานวน (จานวน (จานวน ดาเนินการ หน่วยงานอื่น
คน)
คน)
คน)
เอง
2
2
3
/
2

2

2

/

สมาชิก อบต.ได้รับการ
ฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี
นักบริหารงานท้องถิ่น ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

5

8

10

/

1

1

1

/

นักบริหารงานการคลัง ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

1

1

1

/

นักบริหารงานช่าง ได้รบั การ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

1

1

1

/

-๗-

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

๗

หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวก บเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
ป้องกันและบรรเทาฯ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักวิชาการเงินและ
บัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ วข้
อง

การดาเนินการ
พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
(จานวนคน) (จานวน (จานวน
คน)
คน)
๑
๑
๑

ลักษณะการฝึกอบรม
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการ
หน่วยงานอื่น
เอง
/

๑

๑

๑

/

เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ทักษะ
พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ทักษะ
พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ทักษะ
ประสบกา ณ์ในการปฏิบตั ิงานมาก
ยิ่งขึ้น
เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/

-๘-

ที่
๑๗
๑๘

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๑

๑

/

พนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

๓

๕

๗

/

เพื่อนาความรู้ที่ได้รบั มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อส่งเสริมการทางานเป็นทีม การ
ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบลและ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
ผู้ทาท้องที่ ท้องถิ่น
และเจ้าหน้าที่ของ อบต.เขิน

พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้าง ได้รบั การศึกษาดูงาน

๓๕

๓๕

๓๕

/

บุคลากรได้รับการอบรม และ
ศึกษา
ดูงานการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงาน ๑ ครั้ง/ปี

๑๕

๒๐

๒๕

/

หลักสูตรการจัดทางบประมาณ เพื่อเป็นแนวทางการจัดทางบประมาณ
ระบบ e-Laasหรือหลักสูตรอื่นที่ ตามมาตรฐานของ อปท.
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึน้
หลักสูตรการจัดทาแผนที่ภาษีหรือ เพื่อจัดทาแผนที่ภาษีตามนโยบาย
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ภาครัฐ

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๒

๓

๕

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๒

๒

๒

/

๒๐

โครงการทัศนศึกษาดูงาน

๒๓

๒๔

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

หลักสูตรเกีย่ วกับพนักงานจ้างแต่
ละตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๒๒

เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น
เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาก
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการ หน่วยงานอื่น
เอง
/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑๙

๒๑

วัตถุประสงค์

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓
(จานวน
(จานวน
(จานวน
คน)
คน)
คน)
๑
๑
๑

-๙-

ส่วนที่ ๕
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓)
องค์การบริหารส่วนตาบลเขิน อาเภอน้าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

1

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้บริหารหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รองประธานสภา
อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาอบต.หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
โครงการสัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการนัก
บริหารงานท้องถิ่น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง
/ผู้อานวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาฯ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

2
3
4
5
6
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ (บาท)
๒๕61 – ๒๕63
๔๐,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ
สานักงานปลัด อบต.

๔๐,๐๐๐

สานักงานปลัด อบต.

๔๐,๐๐๐

สานักงานปลัด อบต.

๔๐,๐๐๐

สานักงานปลัด อบต.

40,000

กองคลัง

๓๕,๐๐๐

กองช่าง

๓๕,๐๐๐

สานักงานปลัด อบต.

๓๕,๐๐๐

กองคลัง

๓๕,๐๐๐

สานักงานปลัด อบต.

35,000

สานักงานปลัด อบต.

๓๕,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๓๐,๐๐๐

กองการศึกษาฯ

๓๐,๐๐๐

สานักงานปลัด อบต.

๓๐,๐๐๐

สานักงานปลัด อบต.

๓๐,๐๐๐

สานักงานปลัด อบต.

-๑๐ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑๖

หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละตาแหน่ง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

โครงการทัศนศึกษาดูงาน

๒๑

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ พนักงาน
ส่วนตาบลและผูท้ าท้องที่ ท้องถิ่น
หลักสูตรการจัดทางบประมาณระบบ e-Laas
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๒
๒๓
๒๔

หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรการจัดทาแผนที่ภาษีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ (บาท)
๒๕61 – ๒๕63
32,000

ที่มาของงบประมาณ
กองคลัง

32,000

กองคลัง

30,000

กองคลัง

20,000

สานักงานปลัด อบต.
กองคลัง , กองช่าง
กองการศึกษาฯ

300,000

สานักงานปลัด อบต.

5,000

สานักงานปลัด อบต.

30,000
30,000

สานักงานปลัด อบต.
กองคลัง , กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

20,000

กองคลัง , กองช่าง

-๑๑-

ส่วนที่ ๖
การติดตามประเมินผล
องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขิน ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๓. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๔. หัวหน้าส่วนทุกส่วน
กรรมการ
๕. นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร
กาหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
การติดตามและประเมินผล
๑. กาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา
ภายใน ๗ วันทาการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตาม ข้อ ๑
๓. นาข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรมให้
เหมาะสมกับความต้องการต่อไป
๔. ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจาปี โดย core team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลเขิน
ที่
/ 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
----------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบล ลงวั นที่ 10 มกราคม 2546 ข้ อ 270
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลเขิน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ดังนี้
1. นายอุทัย พันธ์ทอง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธาน
2. ว่าที่ร้อยโทมนตรี กฤษฎาชาตรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
3. นางสาวดวงใจ ราษี
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
กรรมการ
4. นางพัชรินทร์ นามภักดี
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. นายวรเชษฐ์ แผลงฤทธิ์
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. นางสาวนิติยา พละศักดิ์
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
7. นางสาวสุพัส ราชนาวี
นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 เพื่อเพิ่มความรู้
ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมแก่ บุ ค ลากร อั น จะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายอุทัย พันธ์ทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขิน
พิมพ์....................
ตรวจ...................
ทาน....................

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ผู้เข้าประชุม
1. นายสุชาติ อุ่นกันทา
2. นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์
3. นายธงชัย วิริยาธิบดี
4. นางสาวกัลยา ใจยนต์
5. นางสาวพิมพ์ใจ ไชยลังกา
6. นายธวัชชัย ชัยวุฒิ
7. นางจุฑารัตน์ พรมทองมี

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
บุคลากร

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
นายสุชาติ อุ่นกันทา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ทาหน้าที่เป็นประธานและ
กล่าวเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3
ประธานฯ

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ตามสั่งองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ 456 /2558 ลงวันที่ 20
ตุลาคม 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นั้น จึงขอให้คณะกรรมการทุกท่านกาหนดรูปแบบการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรด้วย
- เสนอให้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร แบ่งเป็น 2 ส่วน
ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการการ
บริหารงานและการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
- พัฒนาผู้บริหารและสร้างภาวะผู้นา

บุคลากร

-22. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานส่วนตาบล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 5
พฤศจิกายน 2545 หมวดที่ 12 ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล ข้อ 264 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตามแนวทางดังกล่าว จึงขอเสนอให้พัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ
267 ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่
โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งาน
ฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
บริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การ
ประสานงาน เป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น
มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข
- ประกอบกับงานการเจ้าหน้าที่ ได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถาม เรื่อง
ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย ประจาปี พ.ศ.
๒๕๕9 เพื่อสรุปหาองค์ความรู้แต่ละงานที่มีความต้องการฝึกอบรม และนาไปเป็น
ทิศทางในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๕9 สรุปผลความ
ต้องการฝึกอบรมดังนี้
1. วันที่สะดวกเข้ารับการอบรมมากที่สุด ผลการประเมินพบว่าต้องการอบรมในวัน
จันทร์ – ศุกร์ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62
2. จานวนวันที่อบรมในแต่ละครั้ง ควรจะใช้เวลากี่วัน ผลการประเมินพบว่า
ต้องการอบรม ๓ วัน จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15
๓. บุคลากรมีความต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เรียงตามลาดับ ดังนี้
1) หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
2) หลักสูตรกฎหมาย ระเบียบที่สาคัญและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
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3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
4) หลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล
5) หลักสูตรคุณธรรม / จริยธรรมในการทางาน
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ
- เสนอให้มีหลักสูตรการพัฒนา ดังนี้
1. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
3. หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ
4. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
4. หลักสูตรด้านการบริหาร
5. หลักสูตรต่าง ๆ ที่สามารถกาหนดภายหลังตามความจาเป็นและสถานการณ์
- มีการกาหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. การปฐมนิเทศ
2. การฝึกอบรม ได้แก่
2.1 การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ โดยจัดส่งให้พนักงานส่วนทุกคนเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องของแต่ละตาแหน่ง
2.2 การฝึกอบรมในองค์กร เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลโชคชัย ดาเนินการฝึกอบรมเอง
3. การศึกษาดูงาน จัดทาโครงการศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาดูงานในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนา การปฏิบัติงานภายใน
สานักงานและในชุมชน และด้านสังคม เป็นต้น
4. การส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
5. การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ
- ขอให้คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นในการกาหนดตัวชี้วัดและเป้า
หมายการพัฒนาบุคลากร ควรจะทาอย่างไร
- ขอเสนอการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
1. ควรกาหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกตาแหน่งได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ต่อปี
2. การกาหนดตัวชี้วัดควรคิดเป็นร้อยละของบุคลากรทั้งหมด ให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อย ร้อยละ 50
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ
- เมื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร วิธีการพัฒนา
บุคลากร เป้าหมายและกาหนดตัวชี้วัดได้แล้ว การจัดทาองค์ประกอบรูปเล่ม
แผนพัฒนาจะต้องมีอะไรบ้าง
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- เสนอการจัดทารูปเล่มแผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2559
ให้ประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
เป้าหมาย
ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
ขั้นตอนการดาเนินงาน
บทที่ 2 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรการพัฒนา
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
- เสนอให้มีการติดตามประเมินผล ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการ
พัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา โดยให้มีการรายงานและบันทึก
ผลที่ได้ในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก และการใช้แบบสอบถาม/
แบบทดสอบ ก่อน-หลัง เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
- เห็นชอบ
เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

ประธานฯ

- เมื่อที่ประชุมไม่มีอะไรเสนอหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.
(ลงชื่อ)

จุฑารัตน์ พรมทองมี ผู้บันทึก
(นางจุฑารัตน์ พรมทองมี)
เลขานุการฯ

(ลงชื่อ)

สุชาติ อุ่นกันทา ผู้รับรอง
(นายสุชาติ อุ่นกันทา)
ประธานกรรมการฯ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
วันที่ 23 เดือนตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ – สกุล
นายสุชาติ อุ่นกันทา
นางธวัลฤทัย สัมพันธสิทธิ์
นายธงชัย วิริยาธิบดี
นางสาวกัลยา ใจยนต์
นางสาวพิมพ์ใจ ไชยลังกา
นายธวัชชัย ชัยวุฒิ
นางจุฑารัตน์ พรมทองมี

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโชคชัย
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
บุคลากร

ลายมือชื่อ

