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ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

คานา
การจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน ได้คานึงภารกิจ อานาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้
บุคลากรรู้ ระเบี ยบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบล
ที่ดี โดยได้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรแต่ละตาแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งใน
ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลปี (รอบปีงบประมาณ 2558-2560)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลลาดตะเคียน
จะสามารถพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ด้วย
ผลงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
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ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล อบต.ลาดตะเคียน
สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล อบต.ลาดตะเคียน

๑. หลักการและเหตุผล
1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ปราจีนบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้อ 258 – 295 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนตาบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อ
เป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร
ที่กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การ
ฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มให้
สอดคล้ องกับ ความจาเป็น ในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริห ารส่วนตาบล ก็ให้ กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่ว นตาบลที่จ ะดาเนิน การจะต้องใช้หลักสู ตรที่คณะกรรมการพนักงานส่ วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด )
กาหนดเป็นหลักสูตร และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาเห็นว่ามี
ความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบล สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา อื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้ บังคับบัญชาและการฝึกภาคสนาม และ
อาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลจั งหวัดปราจีนบุรี (ก.อบต.จังหวัดปราจีน)
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนตาบล ต้นสังกัด หรือองค์กรปกครองส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่น
หรือภาคเอกชนก็ได้
1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องเรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ส่วน
ที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้อ 269 ให้องค์การบริหารส่วนตาบล จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น กาหนดให้เป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามกรอบของแผนอัตรากาลัง
3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
เพื่อให้ ส อดคล้ องกับแนวทางดังกล่าว องค์ การบริหารส่ว นตาบลลาดตะเคียน อาเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560
ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ตามข้อ ๒74 แห่งประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้ต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น

/(2) ด้านความรู้...

-๒(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์
งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบั ติส่ ว นตัว ได้แก่ การช่ว ยเสริมบุคลิ กที่ดี ส่ งเสริมให้ ส ามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติ งาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข เพื่ อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลลาด
ตะเคีย น จึงได้จั ดทาแผนพัฒนาพนั กงานส่ วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2558-2560 ขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน ใน
การปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรจะต้ อ งมี ก ารรวบรวมและจั ด ท าฐานข้ อมู ล ข่ า วสารให้
ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควร
แสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ ความคาดหวัง และความ
ต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้ง
การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ้งทั้ งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคาถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่จุด
ไหน สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค Swot
analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัย
ภายนอกได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) เป็นเครื่องมือ
จุดแข็ง
-

กาหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรเองภายใต้กฎหมาย
เป็นองค์กรของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
มีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายชัดเจน
มีความพร้อมในด้านงบประมาณในการพัฒนา

จุดอ่อน
- บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
- การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย
- บุคลากรไม่เพียงพอ ไม่มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม
/โอกาส...

-3โอกาส
- รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
- สถาบันพัฒนาบุคลากร มีหลักสูตรในการฝึกอบรมที่หลากหลาย
- ผูบ้ ริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
อุปสรรค
- กฎระเบียบไม่ทันสมัย ปรับไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป
- หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม
- หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง

/ขั้นตอน...

-4-

ขั้นตอนการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
ลาดับที่
รายละเอียด
1
สารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
๒

๓

4

การวิเคราะห์ SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทาให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุ
ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้านบุคคล ที่มี
ผลต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการทา SWOT นั้น
- เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ
“คน” ที่จะทาให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ที่วางไว้
- เป็นการดาเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อ
เป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่งข้อมูลจานวนมาก
- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็น
ความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม
- พิจารณาให้ความสาคัญกับจุดอ่อน เป็นอันดับแรก ๆ
- เป็นการวิเคราะห์ในทุก ๆ ด้าน ที่เกี่ยวกับการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
พิจารณาว่า บุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายใน
จุดใดที่ต้องมีการฝึกอบรม หรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางาน เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน ผลการทา SWOT และ
เป็นข้อมูลสนับสนุนในการกาหนดแผนการพัฒนาบุคลากรต่อไป
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี (Action Plan) ต่อ
คณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยการนาข้อมูลที่ได้
จาก ขั้นตอนที่ ๑ ถึง ๓ มาวิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญ จัดกลุ่ม
ประเด็นปัญหา เพื่อจัดทาเป็นแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี ใน
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สาคัญ (KPI)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนการพัฒนา
บุคลากร นั้นได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขต
เวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการมอบหมายความ
รับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปกาหนดเป็นแผนงานการ
ปฏิบัติงานของตน ซึ่งนาไปสู่การประเมินผลงานประจาปีที่มีความ
ชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหาร
- หัวหน้าส่วนราชการ
- พนักงานทุกคน
- ผู้บริหาร
- คณะกรรมการ
-บุคลากร
- หัวหน้าส่วนราชการ

- ผู้บริหาร
- หัวหน้าส่วนราชการ
- พนักงานทุกคน
- ผู้บริหาร
- หัวหน้าส่วนราชการ
- พนักงานทุกคน

/5.จัดส่ง...

-5ลาดับที่
รายละเอียด
5
จัดส่งบุคคลไปอบรม และจัดทาเอกสารการฝึกอบรม ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
6
แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่
ได้รับมอบหมาย
7
จัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
8
ประเมินผลการพัฒนาตามแผนเป็นการติดตามผลความก้าวหน้า
และความสาเร็จ ทั้งนี้เพื่อนามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้
ตามเป้าหมายที่กาหนดเป็นการติดตามและประเมินผล
ความก้าวหน้า ความสาเร็จของการพัฒนาที่ได้กาหนดไว้
ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของ
แผนปฏิบัติการ เพื่อองค์กรจะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน
และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายใน
ที่สุดในการติดตามผล องค์กรควรมีการติดตามผลโดยการรวบรวม
รายงานความก้าวหน้า ผลงาน ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
สาเหตุจากผู้รับผิดชอบ ในช่วงระยะเวลาที่ชัดเจน เช่น ทุกเดือน
หรือ ทุกไตรมาสเป็นต้น และจัดประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้า
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ที่ช่วยสนับสนุนผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากรตามที่ได้จัดทา

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
- บุคลากร
- หัวหน้าส่วนราชการ
- บุคลากร
- บุคลากร
- ปลัด อปท.
- บุคลากร

/การจัดทาแผน...

-6การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานและสาเร็จตามที่กาหนด
วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นของหน่วยงาน

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร
งานไม่สาเร็จตามกาหนด

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม

พิจารณาเป็นรายบุคคล หรือระดับหน่วยงาน
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบล

ขออนุมัติผู้บริหาร เพือ่ พิจารณา

ประเมินความจาเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม
ตามลาดับความจาเป็น ก่อน – หลัง

จัดส่งบุคลากรฝึกอบรม

จัดทาโครงการฝึกอบรม

สารวจความต้องการในการฝึกอบรม
เพิ่มเติมจากบุคลากรในหน่วยงาน
กาหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม
กาหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม

กาหนดวิธีการฝึกอบรม
ดาเนินการฝึกอบรม

รายงานผลการฝึกอบรม

/2.วัตถุประสงค์...
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-7๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๒.๑ วัตถุประสงค์
๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ได้เรียนรู้แบบแผน
ของทางราชการ หลั กและวิ ธีก ารปฏิบั ติ ร าชการ เข้าใจถึ งบทบาทและหน้ าที่แ นวทางปฏิบั ติตนการเป็ น
ข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด
๒) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบและแนวทางในการพั ฒ นาพนั ก งานส่ ว นต าบล ลู ก จ้ า งประจ าและ
พนักงานจ้าง
๓) เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ให้ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซือ่ สัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน
๔) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่
ดี คุณธรรมจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการควบคุมดูแล และการพัฒนาผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดารงตาแหน่งซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของตน
๖) เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ให้มีความรู้ในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เป้าหมายการพัฒนา
๑) พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล เข้าใจ
แบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีการปฏิบัติราชการ
๒) เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด
ประโยชน์ส่วนรวม
๔) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่
สูงขึ้น
๕) เพือ่ ให้การประสานการทางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ
๖) เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบล

/3.ขั้นตอน...

-83. ขั้นตอนการดาเนินงาน
3.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2) พิ จ ารณาเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการพั ฒ นาโดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ดู ว่ า
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาแต่ ล ะคนสมควรจะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นใดบ้ า ง จึ ง จะปฏิ บั ติ ง านได้ ส าเร็ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3) กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
3.2 การดาเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่ เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนา
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น
2) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ

/แผนภาพ...

-9แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น
1. การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
1.3 กาหนดประเภทของความจาเป็น

2. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วย
ราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดาเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่
เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ/สัมมนา
- ฯลฯ

3. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้
ทราบถึงความความสาเร็จ ความรู้ความสามารถและ
ผลการปฏิบัติงาน

สิ้นสุด

/4.หลักสูตร

-104. หลักสูตรและวิธีการพัฒนาบุคลากร
4.1 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการจั ด ทาแผนพั ฒ นาพนั กงานส่ ว นต าบลขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตาบลลาด
ตะเคียน เห็นสมควรให้จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในด้าน
ต่างๆ คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน แต่ละตาแหน่งต้องได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย ๑ หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง ได้แก่
๑. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3. หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
4. หลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
5. หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
6. หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล)
7. หลักสูตรหัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
8. หลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง)
9. หลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง)
10. หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
11. หลักสูตรนิติกร
12. หลักสูตรบุคลากร
13. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
14. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
15. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร
16. หลักสูตรเจ้าหน้าที/่ เจ้าพนักงานธุรการ
17. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานบรรเทาและสาธารณภับ
1๘. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ
1๙. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้
20. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
21. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ
22. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
23. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
24. หลักสูตรวิศวกรโยธา
๒๕. หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา
๒๖. หลักสูตรผูช้ ่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๒๗. หลักสูตรลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
28. หลักสูตรด้านการบริหาร
29. เทคนิคการบริหารสมัยใหม่
30. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
/31.หลักสูตร...

-11๓1. หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม
32. การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
๓3. พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
4.2. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
วิธีก ารพัฒ นาคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นต าบล พนัก งานส่ ว นต าบล
ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า ง องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลจะเป็ น หน่ ว ยงานด าเนิ น การเอง หรื อ อาจ
ดาเนินการร่วมกับสถาบั นพัฒนาบุ คลากร หรือส่ว นราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการอบรม โดย
วิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจาเป็นและเหมาะสม ดังนี้
๔.๑ การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่มีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่
๔.๒ การฝึกอบรม อาจดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบลอาจดาเนินการเอง หรือ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ หรือ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจาเป็นและ
เหมาะสม
๔.๓ การศึกษาหรือดูงาน อาจดาเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความ
สนใจและเกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการหรื อสัมมนา อาจดาเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔.๕ การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน
๔.๖ การให้คาปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
๔.๗ การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตาบล อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
5. การติดตามและประเมินผล
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลลาดตะเคี ย น จะจั ด ให้ มี ร ะบบการตรวจสอบ ติ ด ตามและ
ประเมิน ผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลลาดตะเคียน เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒ นาความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา ดังนี้
๖.๑ กาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน
60 วันทาการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อสนองต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
๖.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและกลังการพัฒนา
๖.๓ นาข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรมให้
เหมาะสมกับความต้องการต่อไป
๖.๔ ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๖.๕ ผลการตรวจประเมิ น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ร าชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ลาดตะเคียนประจาปี โดย core team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
/ทั้งนี.้ ..

-12ทั้งนีใ้ ห้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ลาดตะเคียน ประกอบด้วย
๑. รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๓. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการ
๔. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๕. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๖. บุคลากร
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานส่วนตาบล กาหนด
วิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียนทราบ

บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียนสามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลปราจีนบุรี
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอนอาจเป็นเหตุให้
การพัฒนาบุคลากรบางตาแหน่ งที่จาเป็นได้รับการการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความ
จ าเป็ น อาจต้องทาการยุ บ หรื อปรั บ โครงสร้างหน่ว ยงานใหม่ให้ ครอบคลุ มภารกิจต่างๆ ให้ ส อดคล้ องกั บ
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

- 12 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
แนวทางการพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปี ๒๕๕8
(จานวน
คน)

ปี ๒๕๕9
(จานวน
คน)

ปี ๒๕60
(จานวน
คน)

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอืน่

๑

หลักสูตรเกีย่ วกับนายก อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนายก นายก อบต. ได้รับการฝึกอบรม
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน ๑ ครั้ง/ปี
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น

๑

๑

๑

/

๒

หลักสูตรเกีย่ วกับรองนายก อบต.
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของรอง
นายก อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

2

2

2

/

๓

หลักสูตรเกีย่ วกับเลขานุการนายก
อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
เลขานุการนายก อบต. ได้รับการ
เลขานุการนายก อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
และความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

๑

๑

๑

/

๔

หลักสูตรเกีย่ วกับประธานสภา อบต. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประธานสภา อบต. ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับสมาชิกสภา อบต. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของสมาชิก
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
สภา อบต. ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น

ประธานสภา อบต. ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

สมาชิกสภา อบต. ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี/คน

26

26

26

/

๕

รองนายก อบต. ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี/คน

- 13 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
แนวทางการพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

6

หลักสูตรเกีย่ วกับปลัด อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น
7 หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหน้าสานักปลัด เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
๘ หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหน้าส่วน
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
การคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
๙ หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหน้าส่วนโยธา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
10 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่น การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ที่เกี่ยวข้อง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

ปี ๒๕๕8
(จานวน
คน)

ปี ๒๕๕9
(จานวน
คน)

ปี ๒๕60
(จานวน
คน)

ปลัด อบต. ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

1

1

1

/

อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอืน่

- 14 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
แนวทางการพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑๑ หลักสูตรเกีย่ วกับนิติกรหรือ
หลักสูตรอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
๑๒ หลักสูตรเกีย่ วกับบุคลากรหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
13 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
14 หลักสูตรเกีย่ วกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
15 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการเกษตร
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

ปี ๒๕๕8
(จานวน
คน)

ปี ๒๕๕9
(จานวน
คน)

ปี ๒๕60
(จานวน
คน)

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

1

1

1

/

อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอืน่

- 15 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
แนวทางการพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

16 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่ /
เจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๑๗ หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่ /
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา- ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
ธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๑๘ หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการพัสดุ
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๑๙ หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการจัดเก็บ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๒๐ หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการเงินและ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
บัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

ปี ๒๕๕8
(จานวน
คน)

ปี ๒๕๕9
(จานวน
คน)

ปี ๒๕60
(จานวน
คน)

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

1

1

1

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

1

1

1

/

อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอืน่

- ๑6 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
แนวทางการพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๒๑ หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที/่ เจ้า
พนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒๒ หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที/่ เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๓ หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที/่ เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๔ หลักสูตรเกีย่ วกับวิศวกรโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๕

หลักสูตรเกีย่ วกับช่างโยธา/นายช่าง
โยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

ปี ๒๕๕8
(จานวน
คน)

ปี ๒๕๕9
(จานวน
คน)

ปี ๒๕60
(จานวน
คน)

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

1

1

1

/

อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอืน่

- ๑7 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
แนวทางการพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๒๖ หลักสูตรเกีย่ วกับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๗ หลักสูตรเกีย่ วกับลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างแต่ละตาแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๘ หลักสูตรด้านการบริหาร

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการบริหารของผู้บริหารแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

ปี ๒๕๕8
(จานวน
คน)

ปี ๒๕๕9
(จานวน
คน)

ปี ๒๕60
(จานวน
คน)

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/คน/ปี

๒

๒

๒

ลูกจ้างประจา และ พนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๒๑

๒๑

๒๑

/

/

ผู้บริหาร ส.อบต. ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

31

31

31

/

/

๒๙ เทคนิคการบริหารสมัยใหม่

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ,
ในการบริหารของผู้บริหารแต่ละตาแหน่ง หัวหน้าฝ่าย ได้รบั การฝึกอบรม
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยี ิ่งขึ้น
1 ครัง้ /ปี

17

17

17

๓๐ โครงการเพิม่ ศักยภาพการพัฒนา
บุคลากร (การสร้างความสัมพันธ์ใน
องค์กร)

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
องค์การทาให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

71

71

71

คณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี

อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอืน่

/

/

/

- ๑8 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
แนวทางการพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

ปี ๒๕๕8
(จานวน
คน)

ปี ๒๕๕9
(จานวน
คน)

ปี ๒๕60
(จานวน
คน)

อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอืน่

31 หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

71

71

71

/

/

๓2 การปฏิบัตติ นตามประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตาบล
บุคลากรในองค์กร สร้างจิตสานึกที่ดีใน
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
การปฏิบัติงาน
ได้รบั การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

71

71

71

/

/

๓3 การพัฒนาระบบ IT ให้มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ และพนักงานจ้าง ได้รบั การ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ยิ่งขึ้น โดยฝึกอบรม Computer, ติดตั้ง
Internet ให้ทุกส่วนราชการ

1

1

1

/

/

- ๑9 งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
แนวทางการพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกีย่ วกับนายก อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับรองนายก อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับเลขานุการนายก อบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับประธานสภา อบต.หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับสมาชิกสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับปลัด อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหน้าสานักปลัดหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหน้าส่วนการคลังหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหน้าส่วนโยธาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและ
แผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนิติกรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการเกษตรหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒
๓
๔
๕
6
7
๘
๙
10
11
12
13
14
15
16

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

35,๐๐๐

35,๐๐๐

35,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

8๐,๐๐๐

8๐,๐๐๐

8๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

30,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

20,๐๐๐

20,๐๐๐

20,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

20,๐๐๐

20,๐๐๐

20,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

20,๐๐๐

20,๐๐๐

20,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

15,000

15,๐๐๐

15,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

15,000
15,000

1๕,๐๐๐
15,๐๐๐

1๕,๐๐๐
15,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ

15,000

15,๐๐๐

15,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

15,000

15,๐๐๐

15,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

15,000

15,๐๐๐

15,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

10,000

10,000

10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

- 20 งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
แนวทางการพัฒนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑๗ หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่ / เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง
18 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
19 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
20 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
21 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที/่ เจ้าพนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
22 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที/่ เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
23 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าหน้าที/่ เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
24 หลักสูตรเกีย่ วกับวิศวกรโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
25 หลักสูตรเกีย่ วกับช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
26 หลักสูตรเกีย่ วกับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
27 หลักสูตรเกีย่ วกับลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างแต่
ละตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
28 หลักสูตรด้านการบริหาร
29 เทคนิคการบริหารสมัยใหม่
30 การสร้างมนุษย์สมั พันธ์ในองค์กร
31 หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม
32 การปฏิบัตติ นตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
33 การพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
รวม

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
10,๐๐๐
10,๐๐๐
10,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ

15,๐๐๐

1๕,๐๐๐

1๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

1๕,๐๐๐

1๕,๐๐๐

1๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

15,๐๐๐

15,๐๐๐

15,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

10,๐๐๐

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

1๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๑0,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๑5,๐๐๐

๑5,๐๐๐

๑5,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

10,000

10,000

10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

30,000

30,000

30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ

10,000
10,000
10,000

10,000
10,000
10,000

10,000
10,000
10,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ

595,000

595,000

595,000

ภาคผนวก

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
ที่ 519/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
................................................................................
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ปราจีนบุรี
(ก.อบต.จังหวัดปราจีนบุรี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ลงวัน ที่ 19 พฤศจิ กายน ๒๕๔๕ ข้อ 2470 ในการจัดทาแผนการพัฒ นาพนักงานส่ ว นตาบลให้
องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล
ลาดตะเคียน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 –
2560 ดังนี้
๑. นายพิศิษฐ กัณหารี
๒. นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน
๓. นายธนภัทร วัชรโกศลสุข
๔. นางสาวสันทนา บารุงจิต
๕. นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร
๖. นางสาวชลณภัทร จีนประชา

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน ประธานกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน กรรมการ
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
บุคลากร
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
ปราจี น บุ รี กาหนด แล้ ว รายงานผลต่อ นายกองค์ การบริห ารส่ ว นตาบล เพื่อ รายงานขอความเห็ น ชอบต่ อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดปราจีนบุรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

( นายพิศิษฐ กัณหารี )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
(รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๗
วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
********************************************
ผู้มาประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ-สกุล
นายพิศิษฐ กัณหารี
นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน
นายธนภัทร วัชรโกศลสุข
นางสาวสันทนา บารุงจิต
นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร
นางสาวชลณภัทร จีนประชา

ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ หมายเหตุ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
บุคลากร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธาน
เมือ่ ที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทาร่างแผนพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลลาดตะเคียน
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานฯ -

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒
ประธานฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน ที่ 519/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๐) ขอเชิญปลัดฯ ชี้แจง
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) จังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้อ
269 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อ

ประธาน ฯ -

ปลัด อบต.

-

-2เพิ่มพูนทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบลตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้
กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ
แผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
ข้อ 271 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์เป้าหมายการพัฒนา
3. หลักสูตรการพัฒนา
4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
5. งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
6. การติดตามและประเมินผล
ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตาม
ข้อ 271 แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาถึง
ความจาเป็นในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตาบล
จัดสรรสาหรับการพัฒนา เมื่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศใช้บังคับเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลต่อไป
- การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงลประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กาหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
3. ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
บริการประชาชน
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
5. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
- ขอเชิญบุคลากร ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

-3การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560) นั้นจะต้อง
สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2558–2560) และข้อบัญญัติฯ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการพัฒนา
ทั้งองค์กรและต่อเนื่อง จึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ให้คณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้เหมาะสมกับ
องค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บุคลากร -

๑.
2.
3.
4.
5.
6.

หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หลักสูตรเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หลักสูตรประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วน

ตาบล)
7. หลักสูตรหัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
8. หลักสูตรหัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานคลัง)
9. หลักสูตรหัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง)
10. หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
11. หลักสูตรนิติกร
12. หลักสูตรบุคลากร
13. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
14. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
15. หลักสูตรนักวิชาการเกษตร
16. หลักสูตรเจ้าหน้าที/่ เจ้าพนักงานธุรการ
17. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานบรรเทาและสาธารณภับ
1๘. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ
1๙. หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้
20. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
21. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ
22. หลักสูตรเจ้าหน้าที/่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
23. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
24. หลักสูตรวิศวกรโยธา
๒๕. หลักสูตรช่างโยธา/นายช่างโยธา
๒๖. หลักสูตรผูช้ ่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๒๗. หลักสูตรลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
28. หลักสูตรด้านการบริหาร
29. เทคนิคการบริหารสมัยใหม่
30. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร

ประธานฯ ที่ประชุม บุคลากร -

ประธานฯ ผู้อานวยการกองช่าง ประธานฯ ที่ประชุม ประธานฯ ที่ประชุม ประธานฯ -

ระเบียบวาระที่ 4
ประธานฯ ที่ประชุม ประธานฯ -

-4๓1. หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม
32. การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
๓3. พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
จากร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร คณะกรรมการท่านใดต้องการเสนอ
ความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มี
เนื่องจากเป็นการจัดทาแผนตามกรองที่กาหนด และตามแผนอัตรากาลังพนักงาน
ส่วนตาบล ปีงบประมาณ 2558 – 2560 ได้รวบรวมข้อมูลและจัดทาร่างแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 รายละเอียดตาม
ร่างแผนการพัฒนาฯ ที่ได้แจกให้คณะกรรมการไปแล้วนั้น เพื่อให้คณะกรรมการได้
พิจารณา หากคณะกรรมการฯ เห็นว่าแผนการพัฒนาฯ ยังไม่เหมาะสม ก็จะได้
ดาเนินการปรับปรุงต่อไป
จากร่างแผนการพัฒนาฯ คณะกรรมการท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นหรือไม่
เห็นว่าร่างแผนการพัฒนาฯ ฉบับนี้ครอบคลุมดีแล้ว เนื่องจากมีการพัฒนาบุคลากร
ทั้งองค์กร ทั้งคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
จึงเห็นเหมาะสมดีแล้ว
มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอความคิดเห็นอีกหรือไม่
ไม่มี
ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมว่าเห็นชอบร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 หรือไม่
มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 – 2560 แล้วขอให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการเสนอร่างแผนพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 – 2560 ต่อคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
เรื่อง อื่นๆ
มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่
ไม่มี
ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุม เวลา 11.30 น.
(นางสาวชลณภัทร จีนประชา)
เลขานุการคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาฯ
ผู้จดรายงานการประชุม
(นายพิศิษฐ กัณหารี)
ประธานคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาฯ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
ที่ 520 / ๒๕๕7
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ 2558 - 2560
..........................................
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ จัดทา
เป็นแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2558 - 2560 นั้น
เพื่อให้การดาเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การ
บริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบล ประจาปีงบประมาณ 2558 - 2560 ประกอบด้วย
๑.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสมพงษ์ บุญเกิด
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
นางสาวพิไลลักษณ์ ปะบัวบาน ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
นายธนภัทร วัชรโกศลสุข
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
นางสาวสันทนา บารุงจิต
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
นายบุญมั่น วงศ์ชัยเมธาพร
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
นางสาวชลณภัทร จีนประชา บุคลากร
กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล กาหนดวิธีการติดตาม ประเมินผลตลอด
จนดาเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมเสนอผลการติด ตามและประเมินผลต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน
ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 255๗ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2557

( นายพิศิษฐ กัณหารี )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลลาดตะเคียน

