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๒

คานา
การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชรคานึงถึงการสร้างกาลังคนในการ
ปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้
บุคคลากรองค์การบริ หารส่วนตาบลทุกตาแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ
ตาแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เหมาะสมสาหรับตาแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดีที่มี
คุณธรรม โดยได้กาหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้าน
พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบเฉพาะตาแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นต้น
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล ได้ใช้กรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ดาเนินการรวมทั้งได้
ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อันจะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตาแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป
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สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑
-หลักการและเหตุผล

๑

ส่วนที่ ๒
-วัตถุประสงค์
-เป้าหมายการพัฒนา
-วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
-ยุทธศาสตร์การพัฒนา
-การวิเคราะห์บุคลากร
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ส่วนที่ ๓
-หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
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ส่วนที่ ๔
-วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา

๑0

ส่วนที่ ๕
-งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา

๑1

ส่วนที่ ๖
-การติดตามและประเมินผล

๑2
-------------------------------------------

(ภาคผนวก)
-สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
-สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
-ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล

๔

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร อาเภอบาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
-----------------------------ส่วนที่ 1
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๓
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้อ ๒๕๘ - ๒๙๕ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบี ยบแบบแผนของทาง
ราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็ น ประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็ นพนักงานส่ ว นต าบลที่ดี โดยการพัฒ นา
พนักงานส่ วนตาบลต้องดาเนิน การพัฒนาให้ครบถ้ว นตามหลักสูตรที่กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็
ได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการ
พัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่ว นตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้ง นี้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการ
จะต้องใช้หลั กสู ตรที่คณะกรรมการพนักงานส่ ว นตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดเป็นหลั กสู ตรหลัก และ
เพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจ ารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม และอาจกระทาได้โดยสานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่ วนตาบล (ก.อบต.) สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่ว นตาบล (ก.อบต.
จังหวัด) องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือ
ภาคเอกชนก็ได้
๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๓
การพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล ข้อ ๒๖๙ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม
อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร จึงได้เห็นความจาเป็น
ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริห ารส่ว นตาบล การศึกษาวิเคราะห์ ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒ นา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลตาแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่ง ตามที่กาหนดใน
ส่ ว นราชการตามแผนอั ต ราก าลั ง ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ตลอดทั้ ง ความจ าเป็ น ในด้ า นความรู้
ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
ด้านการบริหาร และค้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขึ้น
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ส่วนที่ ๒
1. วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลได้เรียนรู้แบบแผนของ
ทางราชการ หลั กและวิธีการปฏิบัติร าชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.อบต.กาหนด
-เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงาน
จ้าง
-เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
-เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงรวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดารงตาแหน่ง
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
-เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป้าหมายการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลเข้าใจแบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
-เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
-เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรมี ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ลดปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน โดยยึ ด
ประโยชน์ของส่วนรวม
-เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น
-เพื่อให้การประสานการทางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ
-เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล
๓. วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร
“บุคลากรมีสมรรถนะสูง ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล”

๖

พันธกิจ
๑. สรรหาบุคลากรทีม่ ีคุณภาพ
๒ . พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
๓. รักษาบุคลากรให้คงอยู่ในองค์กร
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชรสอดรับกับวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจในการบริหารงานบุคลากรดังกล่าวขององค์การบริหารส่ว นตาบลบ้านเพชร บรรลุผลสาเร็จครอบคลุม
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งในส่วนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีจานวนที่เพียงพอ มี
คุณภาพเหมาะสม มีสัดส่ ว นคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิช าการอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชรกาหนด รวมทั้งการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์ การบริหารส่วนตาบลบ้าน
เพชร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร จึงได้กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรภายใต้แนวคิดหลัก
เกี่ยวกับ “การสรรหา การพัฒนา และการรักษา”ไว้ดังนี้
๑. วางแผนอัตรากาลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ
๒. กาหนดกระบวนการสรรหาบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งอย่างมีคุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
๓. วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีสัดส่วนคุณวุฒิและตาแหน่งทาง
วิชาการอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐานตามที่ สกอ. และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชรกาหนด
๔. วางแผน ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม เพื่อ
ความก้าวหน้าตามตาแหน่งงาน (Career Path) หรือวิชาชีพที่ครองอยู่
๕. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดอบรม/เข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสายงาน
และที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง
๖. จัดระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพและดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อกาหนด
ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่เหมาะสมกับภาระงาน สมรรถนะ และผลการปฏิบัติงาน
๗. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ที่เอื้อต่อการบริหารงานบุคคล เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
๘. ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิต และสวัสดิการที่ดีอันจะ
นาไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์กร
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักการ
จากการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ มุ่งเน้นการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ทาให้
ส่วนราชการต้องกาหนดยุทธศาสตร์การทางาน ตัวชี้วัดความสาเร็จ และปรับเปลี่ยนวิธีการทางานในรูปแบบ
บูรณาการ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ฯ ให้บังเกิดผลโดยเร็ว ดังนั้น จึงจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
เพชรจะต้องพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างให้มีสมรรถนะขีดความสามารถเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทรง
ความรู้ ความสามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่ อง
สม่าเสมอ สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการด้านต่างๆ ของโลก

๗

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร มีบทบาทในการดาเนินการดาเนินงานพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบลและลูกจ้างไปในทิศทางเดียวกันเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้บรรลุผลสูงสุดดั่ง
ที่ตั้งไว้ จึงได้วางแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน ให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างในสังกัดอย่างเป็นระบบภายใต้เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรที่จัดเจน อีกทั้งเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการปฏิบัติงานในระบบราชการ การทางานร่วมกันเป็นทีม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการปลดปล่อยพลังความคิดของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างในทุกระดับ
ให้ร่วมกันพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงในจังหวัด โดยเฉพาะการสร้ างภาวะผู้นาให้เกิดขึ้นในองค์กรและ
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างแต่ละคน
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒ นาพนักงานส่ว นตาบลและลู กจ้างของส่ วนราชการต่างๆ ใน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร ให้มีสมรรถนะ ขีดความสามารถและสามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อย่างเป็นระบบ
เป้าประสงค์หลักของการพัฒนา
๑. พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างมีสมรรถนะและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการ โดยยึด
หลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. ส่วนราชการใน อบต.มีขีดความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะที่จาเป็นเพื่อรับรองการบริหารภาครัฐแนวใหม่
มาตรการที่ ๑ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของพนักงานส่วนตาบล
และลูกจ้างเพื่อรองรับวัฒนธรรมใหม่ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนทัศน์วัฒนธรรม ค่านิยม ในการ
ปฏิบัติงานเชิงรุกและเน้นผลสัมฤทธิ์
เป้าหมาย
ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของพนักงานส่วนตาบลในสังกัดพัฒนาด้านบุคลากรครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐% ภายในปี ๒๕63
๒. หน่วยงานมีผลการปฏิบัตติ ามแผนพัฒนาฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐,๙๐ และ ๑๐๐
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕63 ตามลาดับ
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มาตรการที่ ๒ สร้างเสริมสมรรถนะให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างทุกคนทุกระดับได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามแผนของหน่วยงาน
เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกคนทุกระดับ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
ตัวชี้วัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐,๙๐ และ ๑๐๐ ตามแผนการพัฒนาที่กาหนดไว้ในปี ๒๕60-๒๕63 ตามลาดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
มาตรการที่ ๑ พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกภารกิจ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุมตามภารกิจ
เป้าหมาย
หน่วยงานทุกระดับทั้งพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทีป่ ฏิบัติราชการใน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร มีการสับเปลี่ยนภารกิจที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทีป่ ฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านเพชร มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมตามภารกิจ ภายในปี ๒๕61-๒๕63
มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้ใช้ระบบ IT ในการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบสาหรับการพัฒนา
บุคลากร
เป้าหมาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทีป่ ฏิบัติราชการในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านเพชร มีฐานข้อมูลด้านบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัยอยู่เสมอ และนามาใช้งานได้
จริง
มาตรการที่ ๓ ส่งเสริมให้มีการประเมินบุคลากร เพื่อสร้างคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีระบบการควบคุมกากับและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
เป้าหมาย
มีการได้รับมอบอานาจจากผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ
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ตัวชี้วัด
ร้อยละ ๘๐ ของส่วนราชการมีการควบคุม กากับ และประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
ในปี ๒๕61-๒๕63
มาตรการที่ ๔ สร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือและมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่าง
องค์กร
เป้าหมาย
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทีป่ ฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านเพชร ได้รับมอบอานาจจากผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการ
ตัวชี้วัด
ร้อยละของส่วนราชการที่เข้าร่วมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
มาตรการที่ ๑ ส่งเสริมให้สร้างสภาพแวดล้อมการทางานอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย
ทุกส่วนราชการ
ตัวชี้วัด
๑.ระดับความพึงพอใจของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างต่อสภาพแวดล้อมการทางาน
ขององค์กร
๒. ร้อยละของโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างสมานฉันท์
ในทุกระดับระหว่างผู้บริหารกับพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้าง/ผู้ปฏิบัติงานและระหว่างพนักงานส่วนตาบลและ
ลูกจ้างกับผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง

๑๐

๓.๑ การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนั้น ในการวางแผนเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร การบริหารจัดการบุคลากร และการ
บริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร จาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร
จะต้องศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เพื่อใช้เ ป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเพื่อให้การปฏิบัติงาน
สาเร็จลุล่วงตามพันธกิจ โดยมีการวิเคราะห์สถานการณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร (SWOT
Analysis) ไว้ดังนี้
๓.๑.๑ การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
ไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย
การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
จุดอ่อน(W)
๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
๓. มีภาระหนี้สิน
๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คานึงถึงกฎระเบียบ ของราชการ
จุดแข็ง (T)
๑. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ อบต.
๒. มีอายุเฉลี่ย 25-30 ปี เป็นวัยทางาน
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางาน ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
กับการทุจริต
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัวโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้
โอกาส (O)
๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความร่วมมือในการทางานได้ง่าย
๒. มีความจริงใจในการพัฒนา อบต. อุทิศตนได้ตลอดเวลา
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ การทางานของ อบต. ในฐานะตัวแทน
ข้อจากัด (T)
๑. ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ
๒. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน
๓. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหาเศรษฐกิจทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด
๕. มีความก้าวหน้าในวงแคบ

๑๑

๓.๑.๒ การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดอ่อน (W)
๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น
เกษตร ช่าง สาธารณสุข ฯ นิติกร
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ
๖. สานักงานมีพื้นที่จัดเก็บเอกสารค่อนข้างจากัด ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ สาหรับใช้ อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน
จุดแข็ง (S)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
๒. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
๓. อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล
โอกาส (O)
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติ ของประชาชนได้ดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ในระดับปริญญาตรี ,ปริญญาโทเพิ่มขึ้น
ข้อจากัด (T)
๑.มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน
การ ดาเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูน
ความรู้ให้หลากหลาย จึงจะทางานได้ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวนประชากร และภารกิจ

๑๒

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตาบล ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กาหนดให้ต้องพัฒนา
๕ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานข้อมูลสารสนเทศ งานด้านช่าง ฯลฯ
๓. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่ว มกับ บุ คคลอื่น ได้อย่างราบรื่ น และมีประสิ ทธิภ าพ เช่น มนุษย์สั มพันธ์การทางาน การสื่ อสารและสื่ อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพั ฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
ดั ง นั้ น จึ ง ให้ ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย ๑ หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตาแหน่ง

๑๓

ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
๑. วิธีการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
วิธีการพัฒ นาผู้ บ ริ ห าร สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ ว นตาบล พนักงานส่ วนตาบล และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลจะเป็นหน่วยดาเนินการเอง หรืออาจดาเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนา
บุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจาเป็น
และเหมาะสม ดังนี้
๑. การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
ส่วนตาบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่
๒. การฝึ กอบรม อาจดาเนินการโดยองค์การบริห ารส่ ว นตาบลเอง หรือคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัด ชัยภูมิ สานักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจาเป็นและเหมาะสม
๓. การศึกษาดูงาน อาจดาเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดาเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดชัยภูมิ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน
๖. การให้คาปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
๗. การประชุม จัดให้มีการประชุมพนักงานส่วนตาบลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

๑๔

ส่วนที่ ๕
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลจะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ซึ่งปรากฏ ดังนี้
๑. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕61
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 5๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ ตัง้ จ่ายไว้ 3๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 15,๐๐๐ บาท
๑.๔ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 5,๐๐๐ บาท
๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 15,๐๐๐ บาท
1.6 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
โครงการพัฒนาบุคลากร อบต.บ้านเพชร ให้มีประสิทธิภาพ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท

๑๕

ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผล
๑. กาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน ๗ วัน
ทาการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ ๑
๓. นาข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม
กับความต้องการต่อไป
๔. ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปี โดย Core Team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
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ระยะเวลาการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
------------------------------------๑. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ที่
1

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
เป้าหมาย
ระยะเวลาดาเนินการ
การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่ บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี
จานวน ๑-๕ ราย
มิถุนายน-ตุลาคม ของทุกปี

หน่วยดาเนินการ
ท้องถิ่นจังหวัด/สถาบันพัฒนาบุคลากร

๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
ที่

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

1

หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป

2

หลักสูตร นักบริหารการศึกษา

3

หลักสูตร นักบริหารสวัสดิการสังคม

4

หลักสูตร เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

5

หลักสูตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย ฯ

6

หลักสูตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เป้าหมาย
นักบริหารงานทั่วไป
จานวน ๑ ราย
นักบริหารการศึกษา
จานวน 1 ราย
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
จานวน 1 ราย
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
จานวน ๑ ราย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ
จานวน ๑ ราย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63


หน่วยดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น



สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น



สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น



สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น



สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น


สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
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3. หลักสูตรการบริหาร
ที่

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕61
๒๕62
๒๕63


หน่วยดาเนินการ

1

หลักสูตร ผู้บริหารท้องถิ่น

ปลัด อบต.
จานวน 1 ราย

2

หลักสูตร นายก อบต.

นายก อบต.
จานวน 1 ราย



สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

3

หลักสูตร รองนายก อบต.

รองนายก อบต.
จานวน ๒ ราย



สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

4

หลักสูตร เลขานุการนายก อบต.

เลขานุการนายก อบต.
จานวน 1 ราย



สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

5

หลักสูตร ประธานสภา อบต.

ประธานสภา อบต.
จานวน ๑ ราย



สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

6

หลักสูตร รองประธานสภา อบต.

รองประธานสภา อบต.
จานวน 1 ราย



สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

7

หลักสูตร เลขานุการสภา อบต.

เลขานุการสภา อบต.
จานวน 1 ราย

8

หลักสูตร สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.
จานวน 43 ราย




สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
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4. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
ที่

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร

เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63


หน่วยดาเนินการ

1

หลักสูตร การจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี

บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
จานวน ๑ ราย

สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/
หน่วยงานอื่น ๆ

2

หลักสูตร เพิ่มศักยภาพการบริหารงาน
บุคคล

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานบุคคล
จานวน 1 ราย



สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

3

หลักสูตรการดาเนินการทางวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
กฎหมายและคดี
จานวน 3 ราย



สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

5. สูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ที่
1

กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม

เป้าหมาย
ผู้บริหารและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น
จานวน 48 ราย

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕61
๒๕62
๒๕63






หน่วยดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบล
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รายงานการประชุมคณะทางานการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕63
ครั้งที่ ๑/๒๕60
เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕60 เวลา 09.4๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเพชร (ชั้น ๒)
----------------------------ผู้เข้าประชุม
ที่

ชื่อ-สกุล

1
2
3
4
5
6

นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์
นางปรัชญาภรณ์ มังกร
นายเงิน เทียวประสงค์
นางไพวรินทร์ คาหงษา
นางอักษราภัคร์ พงษ์สุวรรณ
นางสาวธารทิพย์ น้อยสุวรรณ์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์
ปรัชญาภรณ์ มังกร
เงิน เทียวประสงค์
ไพวรินทร์ คาหงษา
อักษราภัคร์ พงษ์สุวรรณ
ธารทิพย์ น้อยสุวรรณ์

เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์ ทาหน้าที่ประธานได้เปิดการประชุม ฯ
ตามระเบียบวาระ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องการวางแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕63
ประธานฯ
ปัจจุบันบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นบุคลากรที่มีความสาคัญ
(นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์)อย่างยิ่ง การที่ อบต.เราจะพัฒนาไปในด้านใดนั้นสิ่งสาคัญคือบุคลากรของ
เรามีความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใด มีประสิทธิภาพการทางานอย่างไร
ถ้าบุคลากรของเรามีคุณภาพ การบริการประชาชนหรือการดาเนินงานต่าง ๆ
ของอบต.ก็จะราบรื่นและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาไม่ว่ากับตนเองหรือองค์กรของเรา
ก็จะสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้
หัวหน้าสานักปลัด อบต. เราจะดาเนินการอย่างไรให้บุคลากรของเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
(นางไพวรินทร์ คาหงษา)
ผอ.กองคลัง ในการพัฒนาบุคลากรเราจะต้องมีงบประมาณในการดาเนินงานด้วย
(นางปรัชญาภรณ์ มังกร)
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-2ประธาน ฯ
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63
(นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์)เชิญเลขานุการชี้แจง
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กาหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนา
(น.ส.ธารทิพย์ น้อยสุวรรณ์)
บุคลากรท้องถิน่ ต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
และการจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561-2563 นั้ น
จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61-2563และ
ข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการ
พัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่ อง จึงได้ร่างหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพัฒนาบุคลากร
ให้คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
พิจ ารณาและแก้ไขเพิ่มเติม หลั กสู ตรในการฝึ กอบรมให้ เหมาะสมกับองค์กร โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
1. การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่
2. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
1. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
2. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา
3. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป
.
5. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
6. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. หลักสูตรการบริหาร
1. หลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น(ปลัด อบต.)
2. หลักสูตรนายก อบต.
3. หลักสูตรรองนายก อบต.
4. หลักสูตรเลขานุการนายก อบต.
5. หลักสูตรประธานสภา อบต.
6. หลักสูตรรองประธานสภา อบต.
7. หลักสูตรเลขานุการสภา อบต.
8. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.
เลขานุการ
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4. หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงาน
1. หลักสูตรการจัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
2. หลักสูตรเพิ่มศักยภาพการบริหารบุคคล
3. หลักสูตรการดาเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
5. หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
1. หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม
ประธาน ฯ
จากที่เลขานุการได้กล่าวไปแล้ว มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มี
(นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์)กระผมขอปิดประชุม ฯ
ปิดประชุม

เวลา ๑1.45 น.
ธารทิพย์ น้อยสุวรรณ์
(ลงชื่อ)......................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวธารทิพย์ น้อยสุวรรณ์)
เลขานุการ
ธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์
(ลงชื่อ)......................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายธีรวัจน์ ธรรมโสภารัตน์)
ประธานกรรมการ
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