แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คานา
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าพญา ฉบับนี้ จัดทาขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕61 –
๒๕๖3 ) โดยได้รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลที่
สามารถนามาใช้ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลกระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ การวิ เคราะห์
ภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากาลัง การสารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจน
ข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลอย่างเป็น
รูปธรรม
คณะทางานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดาเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลนี้แล้ว
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถ
สร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญาได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทา
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ไว้ ณ ที่นี้

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
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ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
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ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา
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ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา

20

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
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ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล
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ภาคผนวก
- คาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
- แบบสารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
...............................................................

ด้วยคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2563
ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2563 ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เพื่อใช้แผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบลเป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบ มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลและพนัก
งานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงานราชการ
และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545
และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หมวด 12 ส่วนที่ 3 องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปี
งบประมาณ 2561 – 2563
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สมโภชน์ สิทธิรัตน์
(นายสมโภชน์ สิทธิรตั น์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
๑.๑ สถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้ านเมื อ งที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้า นต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติร าชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่ งเสริ มและพัฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิท ธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบั ติงาน ให้ส อดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่ งเสริ มและพัฒ นาความรู้ความสามารถ สร้างวิสั ยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

๒๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 หมวด 12 การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ข้อ 258 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานส่วนตาบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนั กงานส่วนตาบลในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี
ข้อ 259 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ 258 ต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต. จังหวัด) กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้
หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นใน
การพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการ
จะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต. จังหวัด) กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติม
หลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป
ข้อ 260 การrพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม
ข้อ 261 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลนี้ อาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) องค์การบริหารส่วน
ตาบลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบลต้นสังกัด หรืองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
ข้อ 262 การดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่นี้ให้
กระทาภายในระยะเวลาที่พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 263 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ให้ดาเนินการ
ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ ให้กระทาในระยะเวลาแรกของการบรรจุเข้ารับราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) กาหนด ประกอบด้วยการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการสาหรับพนักงานส่วนตาบล
บรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตาบล
(3) การเลื อกวิธีการพัฒนาพนักงานส่ว นตาบล ให้ เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือ
หลายวิธีการควบคู่กันไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล เช่น การงบประมาณ สื่อ
การฝึกอบรม วิทยากร ระยะเวลา กาลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม
(4) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ประเมินผลและติดตามผล
การพัฒ นาพนั กงานส่ ว นตาบล โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้ เข้ารับการพัฒ นาและ
ติดตามการนาผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 265 ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดารง
ตาแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
ข้อ 266 การพัฒ นาผู้ อยู่ ใต้บังคับบัญชานั้น ผู้ บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ ดาเนินการเองหรือ
มอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ โดยเลือกวิธีเหมาะสมกับการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่น ๆ โดยพิจารณาดาเนินการหาความจาเป็นในการพัฒ นา
จากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
เอง
ข้อ 267 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและ
สื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
ข้อ 268 ขั้นตอนการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้
(1) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทา ดังนี้
(ก) การหาความจาเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึง
การศึกษาวิเคราะห์ดูว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้
สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
(ข) ประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
(2) การดาเนินการพัฒนา ให้กระทาดังนี้
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชา
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พัฒนา ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้การพัฒนาโดย
สามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยน
หน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติงาน และการสัมมนา เป็นต้น
(ข) วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเองหรือเข้าร่วม
สมทบกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
(3) การติดตามและประเมินผล ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด
และให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้กาหนด
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วน
ตาบลนั้น
ข้อ 270 ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นประธานกรรมการ
(2) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการ
(3) ผู้อานวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น
เป็นกรรมการ
(4) หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 271 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ข้อ 272 หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนการพัฒนา เป็นการหาความจาเป็นในการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตาแหน่งต่าง ๆ
ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่งตามที่กาหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ตลอดทั้งความจาเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้ความสามารถและ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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ครอบคลุมพนักงานส่วนตาบลทุกคน และตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลทุกตาแหน่ง
โดยกาหนดให้พนักงานส่วนตาบลต้องได้รับการพัฒนาทุกตาแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี ของแผนแม่บท
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ข้อ 274 หลักสูตรการพัฒนาสาหรับพนักงานส่วนตาบลแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 275 วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด) ดาเนินการเอง หรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ที่เหมาะสมดาเนินการหรือดาเนินการ
ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีการ
พัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจาเป็น ความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษา หรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการสัมมนา
ระยะเวลาดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่
เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
ข้อ 276 งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดสรร
งบประมาณสาหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลอย่างชัดเจน
แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดให้มีระบบ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามข้อ 271
แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามวรรคหนึ่งให้
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาถึงความจาเป็นในการพัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่เข้า
รับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลจัดสรรสาหรับการพัฒนา เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณามีมติเห็นชอบ
แล้วให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลต่อไป

-6เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล 3 ปี แล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามข้อ 271 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบ
ถัดไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลด้วย
ข้อ 279 ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ตามข้อ
278 หากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลยังไม่
เหมาะสม ให้องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการปรับปรุงแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลดังกล่าวตาม
ความเห็นของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นว่า
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลมีความเหมาะสมแล้ว และได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เสนอ
เรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) พิจารณา
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ตามวรรคหนึ่งเป็น
ประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) และองค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
ข้อ 280 ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ตรวจสอบและกากับดูแลให้
องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่ได้
ประกาศใช้บังคับ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการตามแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 281 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโดยการให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ หมายถึง การ
เพิ่มพูนความรู้ ด้วยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศไทยโดยใช้เวลาในการ
ปฏิบัติราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ข้อ 282 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจอนุมัติให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศให้
ประธานกรรมการพนักงานส่วนตาบลเป็นผู้มีอานาจอนุมัติ
การให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้ประธาน
กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาถึงอัตรากาลังพนักงานส่วนตาบลที่มีอยู่ โดยให้มีผู้ปฏิบัติงาน
เพียงพอ ไม่ให้เสียหายแก่ราชการและไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม
ข้อ 283 พนักงานส่วนตาบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้ทพี่ ้นกาหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว
(2) ผู้ไปศึกษาขั้นต่ากว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ผู้ไปศึกษาขั้นปริญญาตรีต้องมี
อายุไม่เกิน 40 ปี ผู้ไปศึกษาขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี ต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันเริ่มต้นเปิดภาคการศึกษา
เว้นแต่จะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
(3) เป็นผู้ที่ผู่บังคับบัญชาตั้งแต่ผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปรับรองว่าเป็นผู้ที่มีความ
ประพฤติดีและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(4) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่กรณี
ถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดที่ไม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามประกาศกาหนดการเลื่อนขั้น
เงินเดือนสาหรับพนักงานส่วนตาบล

-7(5) สาหรับผู้ที่เคยได้รับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอื่นมาแล้ว จะต้องกลับมา
ปฏิบัติราชการภายหลังจากสาเร็จการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ข้อ 284 การให้พนักงานส่วนตาบลไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ ให้พิจารณาตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้
(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะต้องสอดคล้องหรือเป็นประโยชน์กับมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่งที่ดารงอยู่ตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด เว้นแต่พนักงานส่วน
ตาบลต้องการไปศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง และประโนกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นชอบด้วย
(2) จะต้องไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงศึกษาธิการให้การ
รับรองมาตรฐานหลักสูตรแล้ว
ข้อ 285 พนักงานส่วนตาบลที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ จะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
ประกอบการพิจารณาด้วย
(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจาเป็นที่จะไปศึกษาเพิ่มเติม
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา พร้อมหนังสือตอบรับจาก
สถาบันการศึกษานั้น ๆ
(3) หลักฐานการศึกษาของผู้ที่จะไปศึกษา
(4) คารับรองของผู้บังคับบัญชาตามข้อ 253 (3)
ข้อ 286 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องศึกษาให้
สาเร็จภายในระยะเวลาที่สถาบันการศึกษานั้น ๆ กาหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรการศึกษา
หากศึกษาไม่สาเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร
ส่วนตาบล อาจพิจารณาขยายเวลาการศึกษาได้ตามเหตุผลความจาเป็นเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา
รวมแล้วไม่เกิน 2 ครั้งหรือไม่เกิน 1 ปีการศึกษา และเมื่อครบกาหนดเวลาที่ขยายดังกล่าวแล้ว หากมีเหตุผล
ความจาเป็น อาจขยายเวลาการศึกษาได้อีกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด)
ข้อ 287 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศจะต้องรายงานผล
การศึกษาให้ผู้บังคับบัญชาระดับผู้อานวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปทราบทุกภาคการศึกษา หากพนักงานส่วน
ตาบลไม่รายงานผลการศึกษาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลอาจ
พิจารณาให้ยุติการศึกษา หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามควรแก่กรณีก็ได้
ข้อ 288 ให้องค์การบริหารส่วนตาบล ทาสัญญาให้พนักงานส่วนตาบลที่ไปศึกษาเพิ่มเติมใน
ประเทศกลับมาปฏิบัติราชการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินเดือน ทุนที่ได้รับ
ระหว่างศึกษาและเงินที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่ากับจานวนเงินเดือนทุนและเงิน
ที่ทางราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณีผู้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไม่ครบกาหนดตามสัญญาก็ให้ลด
จานวนเงินที่จะต้องชดใช้ลงตามส่วน
การทาสัญญาให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด ตามระเบียบว่าด้วยการ
ให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ โดยอนุโลม

-8ข้อ 289 พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ เมื่อครบ
กาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแล้ว จะต้องรีบรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการโดยเร็ว ทั้งนี้
ต้องไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่สาเร็จการศึกษา หรือวันที่ครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติ แล้วแต่กรณี
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในขั้นที่สูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมอบวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัย
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดด้วย
ข้อ 290 เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดมีความจาเป็นที่จะต้องให้พนักงานส่วนตาบล
ที่ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศกลับเข้าปฏิบัติราชการก่อนครบกาหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้
พนักงานส่วนตาบลผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติราชการตามคาสั่งทันที
ข้อ 291 การรับเงินเดือนของพนักงานส่วนตาบลที่ได้รับอนุมัติไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศให้
เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดไว้สาหรับข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 292 พนักงานส่วนตาบลผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศก่อนวันใช้บังคับ
ตามประกาศนี้ ให้เป็นอันใช้ได้
และให้ถือว่าพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเพิ่มเติมตาม
ประกาศนี้
ข้อ 293 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโดยให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
ในต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงานในต่างประเทศที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยกาหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกรมที่กาหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวให้หมายความถึง
องค์การบริหารส่วนตาบลด้วย
ข้อ 294 ผู้บังคับบัญชาผู้มีอานาจการอนุมัติให้พนักงานส่วนตาบล ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ให้เป็นอานาจของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้มี
อานาจอนุมัติ
ข้อ 295 การอนุมัติให้พนักงานส่วนตาบลผู้ใดไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานในต่างประเทศ
ก่อนวันประกาศนี้ใช้บังคับ หากเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบวิธีการที่ใช้อยู่ในขณะนั้นก็ให้เป็นอันใช้ได้ และให้
ดาเนินการเรื่องการอยู่ศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงานต่อพนักงานส่วนตาบลผู้นั้นตามระเบียบวิธีการนั้นต่อไป แต่
ทั้งนี้ สาหรับกรณีศึกษาและฝึกอบรม ต้องอยู่ในจานวนอัตราร้อยละตามที่กาหนดในระเบียบว่าด้วยการให้
ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนตาบลจังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2561 – 2563) ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา และจัดทาให้ครอบคลุม
ถึงบุคลากร พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา

-9๑.๔ 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.

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

๑.
๒.
๓.
๔.

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

ภัยคุกคาม(Threats)
ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความก้าวหน้าในวงแคบ
บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจ ทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด
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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 นักวิชาการ
เกษตร นักวิชาการสาธารณสุข
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ
สาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ
๖. สานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ สาหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดาเนินการทางวินัย
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
ส่วนตาบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่
สารสนเทศ
มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทางานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
ตาบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
จานวนประชากร และภารกิจ
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สัง่ การ /วางแผน/วินิจฉัย

ประเมินผล

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทาแผน ควบคุม
กากับดูแล

สั่งการ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบแล้ว
รายงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
น

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

ทางานตามคาสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา จะเป็นการพัฒนา
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพ มีคณะกรรมการทาหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ
ประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง

-12โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญาที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้

คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

หัวหน้าหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
สนับสนุน
ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ

ทางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“ภายในปี ๒๕63 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา จะมีความก้าวหน้ามั่นคง
ในชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีความชานาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และ
ประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ”
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ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๒.๑ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
๓. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติราชการดังนี้
๑. ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๒. ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๓. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๔. ด้านการบริหาร
๕. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา
๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
๑.๑ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
๑.2 การพัฒนาพนักงานจ้าง
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสั งกัดองค์กรบริหารส่วนตาบลท่าพญาทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ ราชการ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ มาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลทุก การพัฒนาด้านบุคลากร
คนทุกตาแหน่งได้รับการ
๑.ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี ฝึกอบรมจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร
ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตาแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการอนุญาตให้ ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้
เพิ่มพูนความรู้ในการทางานตลอดเวลา
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- อนุญาตให้ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
อบต.ท่าพญา

หมายเหตุ

-15วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลทุก
คนทุกตาแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
๑ .ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒. การจัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔. มีการพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
อบต.ท่าพญา

หมายเหตุ

-16วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลทุก
คนทุกตาแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านอื่น ๆ
๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การทางาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ให้มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทางาน
๓. ส่งเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทางาน
และสถานที่บริการประชาชน

ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3 ตามข้อบัญญัติ
อบต.ท่าพญา

หมายเหตุ
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มาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจาทุกปี โดยมี
ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
๑.๑ ความสม่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
2. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทางานร่วมกัน เช่น การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น

มาตรการดาเนินการทางวินัย
๑. มอบอานาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทาผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลทราบ
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง
ยกเว้นการกระทาผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบกาหนด
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ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่งต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๓ พระราชบัญญัติกาหนดแผนกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง

-19๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๙. พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๑๒.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑๓. จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโครงการ
เดียวกันได้
4. ประเด็นที่ต้องพัฒนา
๔.๑ ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทางานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
๔.๒ ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ
๔.๓ บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
๔.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
๔.๖ วางแผนบริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสม
๔.๗ พัฒนาการกระจายอานาจ
๔.๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ
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ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนา
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
กาหนดวิธีการพัฒนา ตามความจาเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้
๑. วิธีการดาเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
1.๒ การฝึกอบรม
1.3 การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๑.๗ การให้การศึกษา
๒. แนวทางการดาเนินการ
การดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าพญา นอกจากมีวิธีการดาเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดาเนินการได้ กาหนดแนวทาง
การดาเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการ
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลจัดส่งพนักงานส่วนตาบลเข้ารับการอบรม
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา เป็นผู้ดาเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนา
๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61
๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62
๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
๔. โครงการตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา จึงได้จัดทาโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละตาแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตามโครงการต่าง ๆ
ในส่วนที่ ๕
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น
๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แต่งตั้งคณะทางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
๑.๓ กาหนดประเภทของความจาเป็น

๒. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดาเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความความสาเร็จ ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง
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วิธีการพัฒนา
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน (จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

1

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงาน
ท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น

ปลัด อบต. ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

2

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานทั่วไป
หรือหลักสูตรอืน่ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
กองแต่ละกอง. ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น

หัวหน้าสานักปลัด ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

3

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
กองแต่ละกอง. ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น

ผู้อานวยการกองคลัง ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

4

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานช่าง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
กองแต่ละกอง. ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
มากยิ่งขึ้น

ผู้อานวยการกองช่าง ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/
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ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน (จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

5

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่น การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
ที่เกี่ยวข้อง
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

6

หลักสูตรเกีย่ วกับนักทรัพยากร
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใจ
บุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

7

หลักสูตรเกีย่ วกับนักจัดการงาน
ทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใจ
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

8

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใจ
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

9

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใจ
ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

2

2

2

/
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ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน (จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

10 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่น การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
ที่เกี่ยวข้อง
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

11 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใจ
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

12 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงาน
พัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใจ
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

13 หลักสูตรเกีย่ วกับนายช่างโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใจ
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

14 หลักสูตรเกีย่ วกับพนักงานจ้าง
แต่ละตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใจ
พนักงานจ้างได้รับการฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างแต่ละตาแหน่ง 1 ครัง้ /ปี
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

6

6

6

/
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ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน (จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
3
-

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

15 หลักสูตรเกีย่ วกับการปฐมนิเทศ
พนักงานส่วนตาบลบรรจุใหม่

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลที่บรรจุ
ใหม่แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบลได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

16 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาตรี

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใจ
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

คัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ พื่อขอรับ
ทุนการศึกษา

1

1

1

/

17 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใจ
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

คัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ พื่อขอรับ
ทุนการศึกษา

1

1

1

/

18 การส่งเสริมระบบคุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใจ
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

20

20

20

/

19 การทาแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบลเพื่อการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใจ
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

20

20

20

/
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ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ลา
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร/พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง

-

๒

ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน

-

๓

สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน

งบ อบต.
ท่าพญา

๔

สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร
กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสรุปกาหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่ คุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /
ปริญญาโท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผูน้ าชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

งบ อบต.
ท่าพญา
งบ อบต.
ท่าพญา

๕
๖
๗
๘

งบ อบต.
ท่าพญา
งบ อบต.
ท่าพญา

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

หมายเหตุ
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ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ลา
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร/พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง

-

๒

ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน

-

๓

สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร
กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสรุปกาหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่ คุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปริญญา
โท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผูน้ าชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

๔
๕
๖
๗
๘

งบ อบต.
ท่าพญา
งบ อบต.
ท่าพญา
งบ อบต.
ท่าพญา
งบ อบต.
ท่าพญา
งบ อบต.
ท่าพญา

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

หมายเหตุ
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ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ลา
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร/พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง

-

๒

ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน

-

๓

สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม ทุก
คน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร
กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสรุปกาหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่ คุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปริญญา
โท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผูน้ าชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

๔
๕
๖
๗
๘

งบ อบต.
ท่าพญา
งบ อบต.
ท่าพญา
งบ อบต.
ท่าพญา
งบ อบต.
ท่าพญา
งบ อบต.
ท่าพญา

ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
๖3

มี.ค.
๖3

เม.ย.
๖3

พ.ค.
๖3

มิ.ย.
๖3

ก.ค.
๖3

ส.ค.
๖3

ก.ย.
๖3

หมายเหตุ
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ส่วนที่ ๕
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการพัฒนา พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)
๒๕61 – ๒๕63
๔๐,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ

๑

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานท้องถิ่นหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานทั่วไปหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๔

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานช่างหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

5

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

6

หลักสูตรเกีย่ วกับนักทรัพยากรบุคคลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

7

หลักสูตรเกีย่ วกับนักจัดการงานทั่วไปหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

8

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓0,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

9

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานธุรการหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

10 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓๐,๐๐๐

11 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
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ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑2 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๓๐,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ

13 หลักสูตรเกีย่ วกับนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๑4 หลักสูตรเกีย่ วกับพนักงานจ้างแต่ละตาแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

15 หลักสูตรเกีย่ วกับการปฐมนิเทศพนักงานส่วนตาบล
บรรจุใหม่

20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๑6 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

๑๐๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

17 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๑๘๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

18 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

40,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

19 หลักสูตรการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ

10,000

20 หลักสูตรวินัยเบื้องต้น/วินัย/2 วัน/วินัย 7 วัน

30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

21 หลักสูตรเกีย่ วกับงานสารบรรณ

30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณ
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ส่วนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล
๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าพญา ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๓. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๔. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๕. หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
กรรมการ/เลขานุการ
๖. นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา กาหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าพญาทราบ

บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าพญา สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมาย
และการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลบางตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า
และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจาเป็นอาจต้องทาการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุม
ภารกิจ ต่ างๆ ให้ ส อดคล้องกับ นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้ มากที่สุ ด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัว ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

ภาคผนวก

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
ที่ 121 /๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3
………………………...............…………………..
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารบุ ค คลของพนั ก งานส่ ว นต าบล ลงวั น ที่ 9 ธั น วาคม ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้อ ๒๕8 – ข้อ ๒๙๕
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัต รากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าพญา ดังนี้
๑. นายสมโภชน์

สิทธิรัตน์

๒. นายสมโภชน์
๓. นางหฤษฎี
๔. นายสยาม
5.. นางสาวอทิตยา
๖. นางสาวสุวดี

สิทธิรัตน์
ถือทอง
รัตน์น้อย
วัฒนสมัย
ศรีอเนก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
สมโภชน์ สิทธิรัตน์
(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา

แบบสารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
…………………………………………
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา ทั้งนี้จะได้นาไปเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในการจัดทาแผนการ
พัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
และหน่วยงาน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
๑.๑ ชื่อ- นามสกุล............................................................................ ตาแหน่ง.................................................
หน่วยงาน............................................................................ กลุ่ มงาน/ฝ่าย/งาน.......................................
อายุ............... ปี อายุราชการ................... ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด........................................................
๑.๒

สถานภาพการรับราชการ
( ) พนักงานส่วนตาบล
( ) พนักงานจ้างตามภารกิจ

( ) ลูกจ้างประจา333
( ) พนักงานจ้างทั่วไป

๑.๓

สถานภาพการปฏิบัติงาน
( ) ผู้ปฏิบัติงาน
( ) หัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
( ) ผู้อานวยการกอง/สานักหรือเทียบเท่า
( ) อื่นๆ...........................................................................................

๑.๔

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
( ) งานบริหาร

๑.๕

( ) งานวิชาการ

( ) งานสนับสนุน

( ) งานบริการ

ประวัติการฝึกอบรม สัมมนา หรือศึกษาดูงาน
1. ...............................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................
๓. .................................................................................................................................................... ...........
๔. .............................................................................................................................................................
๕. ......................................................................................................................... ....................................
๖. ...............................................................................................................................................................
๗. ......................................................................................................................... ....................................
๘. ......................................................................................................................... ...................................
๙. ..............................................................................................................................................................
๑๐. .............................................................................................................................................................

ตอนที่ ๒ ความต้องการในการฝึกอบรม
๒.๑ ท่านต้องการพัฒนางานของท่านในเรื่องใดบ้าง (ตัวอย่าง เช่น ทักษะเฉพาะตาแหน่ง /ทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์/ ทักษะทางด้านการใช้ภาษา/ การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ เป็นต้น)
ลาดับ ความรู้หรือทักษะความชานาญ หลักสูตรที่ใช้อบรมเพื่อการพัฒนา
ระดับความรีบเร่ง
ที่สามารถพัฒนาด้วยการอบรม
รอได้ ปานกลาง มาก

๒.๒ ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใด
.................................................................................................................................................... ................
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .................
๒.๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
............................................................................................................................. .......................................
..................................................................................................................................................................... .............
..................................................................................................................................................................................
ขอขอพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
ที่ 121 /๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3
………………………...............…………………..
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารบุ ค คลของพนั ก งานส่ ว นต าบล ลงวั น ที่ 9 ธั น วาคม ๒๕๔๕
และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้อ ๒๕8 – ข้อ ๒๙๕
จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าพญา ดังนี้
๑. นายสมโภชน์

สิทธิรัตน์

๒. นายสมโภชน์
๓. นางหฤษฎี
๔. นายสยาม
5.. นางสาวอทิตยา
๖. นางสาวสุวดี

สิทธิรัตน์
ถือทอง
รัตน์น้อย
วัฒนสมัย
ศรีอเนก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
สมโภชน์ สิทธิรัตน์
(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
ที่ นศ ๗6๘๐๑/
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง นัดประชุมคณะกรรมการการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563
เรียน คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม
จานวน 1 ฉบับ
2. แบบสารวจความต้องการ
จานวน 17 ชุด
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา ได้มีคาสั่งที่ 121/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน
2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2563
ขณะนี้ถึงห้วงระยะเวลาที่ต้องดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
จึงนัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจะได้ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2560 ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้อ ๒69 ในศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา
09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมที่
แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ทราบ
1.
2.
3.
4.
5.

สมโภชน์ สิทธิรัตน์
หฤษฎี ถือทอง
สยาม รัตน์น้อย
อทิตยา วัฒนสมัย
สุวดี ศรีอเนก

สมโภชน์ สิทธิรัตน์
(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ประธานคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล.

ระเบียบวาระการประชุม
การประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
.......................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี –

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องทีเ่ สนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องทีเ่ สนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 การจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563

ระเบียนวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 ……………………………………………………………………………………………………..
5.2 …………………………………………………………………………………………………….
..................................

การประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
------------------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
2
3
4
5
6

นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
นางหฤษฏี ถือทอง
นายสยาม รัตน์น้อย
นางสาวอทิตยา วัฒนสมัย
นางสาวสุวดี ศรีอเนก

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ

สมโภชน์ สิทธิรัตน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สมโภชน์ สิทธิรัตน์
หฤษฏี ถือทอง
สยาม รัตน์น้อย
อทิตยา วัฒนสมัย
สุวดี ศรีอเนก

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.
ปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
วันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
2. นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
3. นางหฤษฎี ถือทอง
4. นายสยาม รัตน์น้อย
5. นางสาวอทิตยา วัฒนสมัย
6. นางสาวสุวดี ศรีอเนก

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.
ปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการช่าง
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
ได้กล่าวทักทายผู้มาประชุมทุกท่าน โดยได้กล่าวเปิดประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามรายละเอียด ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
(ประธานกรรมการ)

3.1 แจ้งคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ตามคาสั่ง อบต.ท่าพญา ที่ 121/2560 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน
2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ประกอบด้วย

-21.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
นางหฤษฎี ถือทอง
นายสยาม รัตน์น้อย
นางสาวอทิตยา วัฒนสมัย
นางสาวสุวดี ศรีอเนก

ที่ประชุม

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.
ปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการช่าง
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
เป็นผู้ชว่ ยเลขานุการ

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
(ประธานกรรมการ)

4.1 การจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2563
ขอให้นักทรัพยากรบุคคล ได้ชี้แจงหลักการ ความสาคัญของการ
จัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล

นางสาวสุวดี ศรีอเนก
นักทรัพยากรบุคคล
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม
ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ข้อ 270 และการใช้แผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบลเป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมการบุคลากรภายในองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าพญา เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
คุณธรรมจริยธรรมอันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งต่าง ๆ
ของพนักงานส่วนตาบลมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการ
บริหารจัดการและการให้บริการประชาชน
ความสาคัญของการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล มีดังนี้
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าพญา
2. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
3. เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญาในการปฏิบัติงานราชการ
และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-3นางสาวสุวดี ศรีอเนก
นักทรัพยากรบุคคล
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบล
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วน
ตาบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 30 ธันวาคม
2558 หมวด 12 ส่วนที่ 3 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการ
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ก่อนอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน
เพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องดาเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด) กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบล
ก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก
และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณา
เห็นว่ามีความเหมาะสม
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา
อื่นๆ ได้
และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.) สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
ต้นสังกัด หรือองค์การบริหาร ส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่น
หรือภาคเอกชนก็ได้
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2545 และแก้ไข
เพิ่มเติม ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล
จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้
กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล มีระยะเวลา 3 ปี ตาม
กรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล

-4- การจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 – ๒๕๖3 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กาหนด
หลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง
๕ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
บริการประชาชน
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
จากการสารวจความต้องการในการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
สามารถสรุปหลักสูตรการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร เพื่อให้คณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลได้พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรให้
เหมาะสมกับองค์กร ดังนี้
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

5

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

6

หลักสูตรเกีย่ วกับนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

7

หลักสูตรเกีย่ วกับนักจัดการงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

8

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

9

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

11

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

-5ที่

ที่ประชุม
นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
(ประธานกรรมการ)

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑2

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

13

หลักสูตรเกีย่ วกับนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

14

หลักสูตรเกีย่ วกับพนักงานจ้างแต่ละตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

15

หลักสูตรเกีย่ วกับการปฐมนิเทศพนักงานส่วนตาบลบรรจุใหม่

16

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

17

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

18

การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

19
20

จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
เพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรวินัยเบื้องต้น/วินัย 2 วัน/วินัย 7 วัน

21

หลักสูตรเกีย่ วกับงานสารบรรณ

- มีมติเห็นชอบตามที่เสนอขอให้นักทรัพยากรบุคคล ได้ดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ภายใต้กรอบที่ได้ประชุมกันใน
วันนี้ ได้แก่
องค์ประกาอบของแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 เป็นดังนี้
 ส่วนที่ 1
 ส่วนที่ 2
 ส่วนที่ 3
 ส่วนที่ 4
 ส่วนที่ 5
 ส่วนที่ 6

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนา
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
การติดตามและประเมินผล

และขอนัดประชุมในครั้งต่อไป
เพื่อจะได้พิจารณาร่างแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล และได้ประกาศใช้ต่อไป ในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม
2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าพญา

-6ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เปิดประชุมเวลา ๑0.30 น.
สุวดี ศรีอเนก
(นางสาวสุวดี ศรีอเนก)
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

สมโภชน์ สิทธิรัตน์
(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม
การประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
.......................................
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องทีเ่ สนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 ร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องทีเ่ สนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 การพิจารณาร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2563

ระเบียนวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
5.1 ……………………………………………………………………………………………………..
5.2 …………………………………………………………………………………………………….
..................................

การประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
------------------------------------ผู้มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1 นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
2
3
4
5
6

นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
นางหฤษฏี ถือทอง
นายสยาม รัตน์น้อย
นางสาวอทิตยา วัฒนสมัย
นางสาวสุวดี ศรีอเนก

ผู้ไม่มาประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ที่

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ประธานกรรมการ

สมโภชน์ สิทธิรัตน์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

สมโภชน์ สิทธิรัตน์
หฤษฎี ถือทอง
สยาม รัตน์น้อย
อทิตยา วัฒนสมัย
สุวดี ศรีอเนก

ปลัด อบต. ปฏิบัติ
หน้าที่ นายก อบต.
ปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

บันทึกรายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)
ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
------------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
2. นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
3. นางหฤษฎี ถือทอง
4. นายสยาม รัตน์น้อย
5. นางสาวอทิตยา วัฒนสมัย
6. นางสาวสุวดี ศรีอเนก

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.
ปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการช่าง
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
เมื่อถึงเวลาประชุม นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา ได้กล่าว
ทักทายผู้มาประชุมทุกท่าน โดยได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามรายละเอียด ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2
นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
(ประธานกรรมการ)

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2560

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
(ประธานกรรมการ)

-รับรองเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 ร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปี
พ.ศ. 2561 – 2563
จากที่ได้ประชุมคณะกรรมการการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมได้มีข้อสรุปในการจัดทาแผน

-2การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ภายใต้กรอบที่ได้ประชุมกัน ได้แก่
 ส่วนที่ 1
 ส่วนที่ 2
 ส่วนที่ 3
 ส่วนที่ 4
 ส่วนที่ 5
 ส่วนที่ 6

หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนา
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
การติดตามและประเมินผล

โดยจะต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
บริการประชาชน
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
ที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
(ประธานกรรมการ)

4.1 การพิจารณาร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ขอให้นักทรัพยากรบุคคล ได้นาเสนอร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ให้คณะกรรมการได้
ร่วมกันพิจารณาในแต่ละส่วนต่อไป ตามร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ที่อยู่ในมือของ
กรรมการทุกท่านแล้ว

นางสาวสุวดี ศรีอเนก
นักทรัพยากรบุคคล
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

ส่วนที่ 1 หลักการและเหตุผล
โดยอ้างถึงในเรื่องต่อไปนี้มาประกอบ ได้แก่
1. สถานการณ์เปลี่ยนแปลง
2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง
ทีด่ ี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
3. ประกาศ ก.อบต. จังหวัดนครศรีธรรมราช หมวด 12 การบริหารงาน
บุคคล ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
4. การวิเคราะห์บุคลากร โดยการใช้หลักวิเคราะห์แบบ SWOT การ
วิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรปัจจุบัน กับโครงสร้างที่จะ
ปรับปรุงพัฒนา

-3ที่ประชุม
นางสาวสุวดี ศรีอเนก
นักทรัพยากรบุคคล
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

-มีมติเห็นชอบส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
- วัตถุประสงค์จะกล่าวถึงการนาความรู้จากการอบรม มาปรับใช้กับ
องค์กร ทาให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
และยังเป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
บริการประชาชน
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
- เป้าหมายของการพัฒนา จะแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ซึ่งได้จาแนกเป็นแผนงาน/โครงการ วิธีการอบรม ระยะเวลา
ดาเนินการ ที่มาของงบประมาณ
- มาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
- มาตรการดาเนินการทางวินัย

ที่ประชุม
นางสาวสุวดี ศรีอเนก
นักทรัพยากรบุคคล
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบส่วนที่ 3 หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)
จะกาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
4. ประเด็นที่ต้องพัฒนา
-มีมติเห็นชอบ-

-4นางสาวสุวดี ศรีอเนก
นักทรัพยากรบุคคล
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
1. วิธีการพัฒนา กาหนดเป็น 7 วิธี ได้แก่
1.1 การปฐมนิเทศ
1.2 การฝึกอบรม
1.3 การศึกษาดูงาน
1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุม
ประจาเดือนขององค์การบริหารส่วนตาบลในการถ่ายทอด
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
1.5 การสอนงาน การให้คาปรึกษา
1.6 การมอบหมายงาน
1.7 การให้การศึกษา
ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหน้า 22 - 25
2. แนวทางการดาเนินการ กาหนดไว้ 3 แนวทาง ได้แก่
๒.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลจัดส่ง
พนักงานส่วนตาบลเข้ารับการอบรม
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าพญา เป็นผู้ดาเนินการ
ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหน้า 22 - 25
๓. ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนา
๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61
3.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62
๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
ซึ่งรายละเอียดปรากฏในหน้า 26 - 28
๔. โครงการตามแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา จึงได้จัดทาโครงการครอบคลุม
ตามหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตาแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตาม
โครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕

ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ-

-5นางสาวสุวดี ศรีอเนก
นักทรัพยากรบุคคล
(ผู้ช่วยเลขานุการ

ส่วนที่ 5 งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง ซึ่งกาหนดไว้ทั้งหมด 21 โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ซึ่งจะตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารหน้า 29 - 30

ที่ประชุม
นางสาวสุวดี ศรีอเนก
นักทรัพยากรบุคคล
(ผู้ช่วยเลขานุการ

-มีมติเห็นชอบส่วนที่ 6 การติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา จะใช้ระบบการติดตามและ
ประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล โดยคณะกรรมการจัดทา
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เป็นผู้ติดตามและประเมินผล โดย กาหนด
วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าพญาทราบต่อไป โดยประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักงานปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

บทสรุป
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามแผนการพั ฒ นาพนั ก งานส่ ว น
ต าบลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า พญา สามารถปรั บ เปลี่ ย น แก้ ไ ข
เพิ่มเติมให้ เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่ ว น
ตาบล จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
ประกอบกับภารกิ จตามกฎหมายและการถ่ ายโอน อาจเป็นเหตุให้ การ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบลบางตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และ
ภารกิจบางประการที่ไม่มีความจาเป็นอาจต้องทาการยุบ หรือปรับโครงสร้าง
หน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงาน
สู่ ท้ อ งถิ่ น ให้ ม ากที่ สุ ด บุ ค ลากรที่ มี อ ยู่ จึ ง ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์อยู่เสมอ
ที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบ-

-6นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์
(ประธานกรรมการ)

การพิจารณาร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าพญา รายละเอียดตั้งแต่ส่วนที่ 1 ถึงส่วนที่ 6 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สมบูรณ์ ผมขอมติที่ประชุมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา อีกครั้งครับ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 5

-มีมติเห็นชอบเอกฉันท์เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

เปิดประชุมเวลา ๑5.20 น.
สุวดี ศรีอเนก
(นางสาวสุวดี ศรีอเนก)
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

สมโภชน์ สิทธิรัตน์
(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

