แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล

(รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก
อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

คํานํา
ตามที่ คณะกรรมการพนั ก งานส ว นตํ า บลจั ง หวั ด เพชรบุ รี ได ป ระกาศคณะกรรมการพนั ก งาน
สวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
ลงวันที่ ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕4๕ (และฉบับแกไขเพิ่มเติม) ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล
สว นที่ ๓ การพั ฒ นาพนั กงานส วนตําบล ไดกํา หนดใหอ งคก ารบริห ารสว นตํา บลมีก ารพัฒ นาพนัก งาน
สวนตําบลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา ๕ ดาน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการ
ปฏิ บั ติ ง าน ด า นความรู แ ละทั ก ษะของงานแต ล ะตํ า แหน ง ด า นการบริ ห าร ด า นคุ ณ สมบั ติ ส ว นตั ว
และดานศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรม โดยเปาหมายในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดใหมีความ
ชัดเจน และครอบคลุมพนักงานสวนตําบลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล
ทุกตําแหนงโยกําหนดใหพนักงานสวนตําบลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3 ป ของ
แผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล และมีการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสํารับพนักงานสวนตําบลแตละ
ตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ไดแก หลักสูตรความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของ
งานในแตละตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร และหลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน
ดัง นั้น เพื่อ ใหเ ปน ไปตามประกาศ ก.อบต.จัง หวัด เพชรบุรี เรื่อ ง หลัก เกณฑแ ละเงื่อ นไขการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕4๕ (และฉบับแกไขเพิ่มเติม)
ข อ ๒๖๙ องค การบริ ห ารส ว นตํ าบลไร โ คก จึ งได จั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาพนั กงานส ว นตํ าบล (รอบประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63) ขึ้น โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป (รอบประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63) ขององคการบริห ารสว นตําบลไรโ คก โดยจัด ทําใหครอบคลุมถึง
พนักงานสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ทุกตําแหนง
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคก

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก

สารบัญ
หนา
สวนที่ ๑ หลักการและเหตุผล

๑

สวนที่ ๒ วัตถุประสงคและเปาหมาย

๔

สวนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา

๕

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา

๖

สวนที่ ๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา

๑1

สวนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล

๑4

ภาคผนวก
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561–
พ.ศ. 2563)
-รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก

สวนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
๑.๑ ภาวการณเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตางๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรูภายในองคการ เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู ที่มีอยูภายในองคการไดอ ยางมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎี กาว าด ว ยหลั กเกณฑ และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิ บัติ ร าชการได อยางถู กตอง รวดเร็ว และเหมาะสมต อสถานการณ รวมทั้งต องส งเสริ มและพัฒ นาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิ บั ติ ง าน ให ส อดคล อ งกั บ สภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย า งรวดเร็ ว และสถานการณ ข องต า งประเทศ
ที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะตองเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจน
ตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหมๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเป นหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ ราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ตองมี การส งเสริ มและพัฒ นาความรูความสามารถ สร างวิสั ยทั ศน และปรับ เปลี่ย นทั ศนคติ ของ
ขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”

-๒๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี
ตาม คณะกรรมการพนักงานส วนตํ าบลจั งหวัด เพชรบุรี เรื่ อง หลั กเกณฑและเงื่ อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน)
ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล สวนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ไดกําหนดใหองคการบริหารสวน
ตําบลมีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา ๕ ดาน ดังนี้
๑. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม
เพื่อใหเปนไปตามประกาศพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน)
ขอ ๒๖๙, ๒๗๐, ๒๗๑, ๒๗๒, ๒๗๓, ๒๗๔ และ ๒๗๕ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทําใหสอดคลองกับ
แผนอั ต รากํ าลั ง ๓ ป ขององค การบริ ห ารส ว นตํ าบลไร โ คก และจั ด ทํ าให ครอบคลุ มถึ งพนั ก งานส ว นตํ าบล
ขาราชการ/พนักงานครู พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก

-๓๑.๔ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะหของแตละที่จริงๆ)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
๑. มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง
๑. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็ว
สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
ทันตอเหตุการณ
และกัน
๒. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงาน
๒. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบและ
ที่ปฏิบัติ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
๓. เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความ
ใหทันสมัยอยูเสมอ
รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย
๔. มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
๔. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด
๕. ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาทั้งดาน
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจ
วิชาการและดานพัฒนาบุคลากร
และขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและ
เจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน ๑. ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ
๒. กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ
ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
คุณภาพชีวิตของประชาชน
สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
๔. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑.๕ ประเด็นที่ตองพัฒนา
๑. ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน
๒. ควรมีการพัฒนาองคความรูเพื่อสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ
๓. บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ
๔. พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
๕. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ
๖. วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม
๗. พัฒนาการกระจายอํานาจ
๘. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ

-๔สวนที่ ๒
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
๒.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
๑. เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
๒. เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก
๓. เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม
๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถิ่น พนักงานสวนตําบล
๒. การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถิ่น และพนักงานจาง
๓. การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถิ่น ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

-๕สวนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)
๑. หลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น)
๒. หลักสูตรหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
๓. หลักสูตรผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
๔. หลักสูตรผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)
๕. หลักสูตรผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา)
๖. หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน
๗. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
8. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
9. หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ
10. หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบัญชี/นักวิชาการเงินและบัญชี
๑1. หลักสูตร เจาพนักงานพัสดุ /นักวิชาการพัสดุ
๑2. หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได/นักวิชาการจัดเก็บรายได
๑3. หลักสูตรนายชางโยธา
๑4. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
๑5. หลักสูตรครู หรือขาราชการ/พนักงานครู
๑6. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง
๑7. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๑8. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
19. การสงเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรม
๒0. พัฒนาระบบ IT ใหมีประสิทธิภาพ
๒1. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

-๖สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจาง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกีย่ วกับปลัด อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๒

หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหนาสํานักปลัด
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๓

หลักสูตรเกีย่ วกับผูอํานวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๔

หลักสูตรเกีย่ วกับผูอํานวยการกอง
ชางหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

-เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ใหมีทักษะ ความรู และความเขาใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น
-เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนาสวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ
ความรู และความเขาใจในการบริหารงานใน
หนาที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
-เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนาสวนราชการแตละสวน/กอง ใหมี
ทักษะ ความรู และความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
-เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนาสวนราชการแตละสวน/กอง ใหมี
ทักษะ ความรู และความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

การดําเนินการ

ปงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ป 2561

ป 2562

ป ๒๕63

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
อบต.
สงฝกอบรมกับ
ดําเนินการเอง
หนวยงานอืน่

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

ปลัด อบต. ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

หัวหนาสวน/ผอ.กอง แตละสวน
ราชการไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

หัวหนาสวน/ผอ.กอง แตละสวน
ราชการไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

หัวหนาสวน/ผอ.กอง แตละสวน
ราชการไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

/

-๗สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจาง
ที่

๕

๖

๗

๘

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

หลักสูตรเกีย่ วกับผูอํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

-เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนาสวนราชการแตละสวน/กอง ใหมี
ทักษะ ความรู และความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิเคราะห
-เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่น ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
ที่เกี่ยวของ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับนักทรัพยากร
-เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
บุคคลชํานาญการหรือหลักสูตรอืน่ ที่ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
เกี่ยวของ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น
-หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน -เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งขึ้น

การดําเนินการ

ปงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ป 2561

ป 2562

ป ๒๕63

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
อบต.
สงฝกอบรมกับ
ดําเนินการเอง
หนวยงานอืน่

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

หัวหนาสวน/ผอ.กอง แตละสวน
ราชการไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

/

-๘สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจาง
ที่

๙

๑๐

๑๑

๑๒

13

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

-หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานธุรการ -เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
เขาใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยี ิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงานการเงิน -เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
และบัญชี/นักวิชาการเงินและบัญชี เขาใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตละ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยี ิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงานพัสดุ / -เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
นักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่
เขาใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตละ
เกีย่ วของ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยี ิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงานจัดเก็บ -เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
รายได / นักวิชาการจัดเก็บรายได
เขาใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตละ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยี ิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับนายชางโยธาหรือ -เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
เขาใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยี ิ่งขึ้น

การดําเนินการ

ปงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ป 2561

ป 2562

ป ๒๕63

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
อบต.
สงฝกอบรมกับ
ดําเนินการเอง
หนวยงานอืน่

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๒

๒

๒

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

3

3

3

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

2

2

2

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

1

1

1

/

/

-๙สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจาง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑๔ หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

-เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยี ิ่งขึ้น
๑๕ หลักสูตรเกีย่ วกับครู หรือขาราชการ/ -เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
พนักงานครู หรือหลักสูตรอื่นที่
เขาใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตละ
เกี่ยวของ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยี ิ่งขึ้น
๑๖ หลักสูตรเกีย่ วกับ พนักงานจางทุก
-เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
ตําแหนง แตละตําแหนง หรือ
เขาใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตละ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยี ิ่งขึ้น
17 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ -เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
ระดับปริญญาตรี
บุคลากรทองถิ่นใหมีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถนําความรูความสามารถกลับมา
พัฒนาทองถิน่

การดําเนินการ

ปงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ป 2561

ป 2562

ป ๒๕63

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
อบต.
สงฝกอบรมกับ
ดําเนินการเอง
หนวยงานอืน่

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

2

2

2

พนักงานสวนตําบล ขาราชการ/
พนักงานครู และพนักงานจาง ไดรบั
การ ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

/

คัดเลือกผูมีคณ
ุ สมบัตเิ พื่อขอรับ
ทุนการศึกษา

1

1

1

/

/

/

/

- ๑๐ สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจาง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

๑๘ การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาโท

การดําเนินการ

ปงบประมาณทีพ่ ัฒนา
ป 2561

ป 2562

ป ๒๕63

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

(จํานวนคน)

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
อบต.
สงฝกอบรมกับ
ดําเนินการเอง
หนวยงานอืน่

-เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทองถิ่นใหมีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถนําความรูความสามารถกลับมา
พัฒนาทองถิ่น
๑๙ การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม -เพื่อเสริมเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล
ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจาง

คัดเลือกผูมีคณ
ุ สมบัตเิ พื่อขอรับ
ทุนการศึกษา

1

1

1

พนักงานสวนตําบล ขาราชการ/
พนักงานครู และพนักงานจาง ไดรับ
การ ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๓

๓

๓

/

๒๐ การพัฒนาระบบ IT ใหมี
ประสิทธิภาพ

ติดตั้ง Internet ใหทุกสวนราชการ

33

33

33

/

พนักงานสวนตําบล ขาราชการ/
พนักงานครู และพนักงานจาง ไดรับ
การ ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

33

33

33

/

21 การทําแผนการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบลเพื่อการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ

-เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยี ิ่งขึ้น
-เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่น
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

/

- ๑1 สวนที่ ๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจาง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกีย่ วกับปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหนาสํานักปลัดหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับผูอํานวยการกองคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับผูอํานวยการกองชางหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับผูอํานวยการกองการการศึกษาฯ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิเคราะหนโยบายและแผนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงานธุรการหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงานการเงินและบัญชี/
นักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วของ
หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงานพัสดุ/เจาพนักงาน
พัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงานจัดเก็บรายได/เจา
พนักงานจัดเก็บรายไดหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับนายชางโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับครู หรือ ขาราชการ/พนักงานครู
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
13
14
15

งบประมาณ (บาท)
๒๕61
๒๕62
๒๕63
5๐,๐๐๐
5๐,๐๐๐
5๐,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ
ขอบัญญัติงบประมาณ

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๕0,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๕0,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๕0,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๕0,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

20,๐๐๐

20,๐๐๐

20,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

20,๐๐๐

20,๐๐๐

20,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๕0,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๕0,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

- ๑3 สวนที่ ๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงานจาง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

16 หลักสูตรเกีย่ วกับพนักงานจาง ทุกตําแหนงหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
17 การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕8
๒๕๕9
๒๕60
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ
ขอบัญญัติงบประมาณ

-

-

-

-

๑8 การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท

-

-

-

-

19 การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

-

-

-

-

๒0 พัฒนาระบบ IT ใหมีประสิทธิภาพ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

-

-

-

-

๕20,๐๐๐

๕20,๐๐๐

๕20,๐๐๐

๒1 จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
รวม

- ๑4 สวนที่ ๖
การติดตามประเมินผล
๑. องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก
ประกอบดวย
๑. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
5. หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
6. นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการ มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานสวนตําบล กําหนด
วิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคกทราบ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการพนักงานสวนตําบล
(รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)
ครั้งที่ ๑/๒๕60
วันที่ 18 สิงหาคม 2560
ณ ทีท่ ําการองคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
.................................................
ผูเขาประชุม
ที่
ชื่อ - สกุล
๑ นายสมิง คงประเสริฐ
๒ นางณัฐฐิญา แปนไทย
๓ นายอรุณ เฟองฟู
๔ นางสาวชุติกาญจน ดังสทาน
๕ วาที่รอยตรีภาคภูมิ เอี่ยมเพชร
๖ นางธาวินี ชาววงศจันทร

ผูเขารวมประชุม

(ไมม)ี

ตําแหนง
นายก อบต.ไรโคก
ปลัด อบต.ไรโคก
ผอ.กองชาง
ผอ.กองการศึกษาฯ
หัวหนาสํานักปลัด
นักทรัพยากรบุคคล
ชํานาญการ

เปน
ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ/เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ลายมือชื่อ
ส มิ ง ค ง ป ร ะ เ ส ริ ฐ
ณัฐฐิญา แปนไทย
อรุณ เฟองฟู
ชุ ติ ก าญจน ดั ง ส ท า
นภาคภูมิ เอี่ยมเพชรธา
วินี ชาววงศจันทร

เปดประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว นายสมิง คงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63) เปนประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม
และมอบหมายให นางณัฐฐิญา แปนไทย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ปลัด อบต.
- แจงเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63) ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ที่
367/๒๕60 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง
ปจจุบัน
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ ๓
ปลัด อบต.

เรื่องเพื่อพิจารณา
- การจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61–
พ.ศ. ๒๕63) เพื่อใหเปนไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กําหนดหลักเกณฑในการ
พัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตองมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง ๕ ดาน ไดแก
1. ด า นความรู ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ ง าน ได แ ก ความรู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
ปฏิ บั ติ งานโดยทั่ว ไป เช น ระเบี ยบ กฎหมาย นโยบายสํ าคัญของรัฐ บาล สถานที่
โครงสรางของนโยบายตางๆ เปนตน
2. ด า นความรู แ ละทั ก ษะเฉพาะของงานในแต ล ะตํ า แหน ง ได แ ก ความรู
ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของตํ าแหน งหนึ่ งตํ าแหน งใด โดยเฉพาะ เช น งาน
ฝกอบรม งานพิมพดีด งานบันทึกขอมูล งานดานชาง ฯลฯ
3. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
เปนตน
4. ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกที่ดี สงเสริมใหสามารถ
ปฏิ บั ติ งานร ว มกั บ บุ คคลอื่ น ได ย อย า งราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล เช น
มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย
เปนตน
5. ด านศี ล ธรรม คุณธรรม และจริย ธรรม ได แก การพัฒ นาคุ ณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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เพื่อประสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติงานและการปฏิบั ติงานอย างมีความมีความสุ ข
เพื่ อให ส อดคล อ งกั บ แนวทางดั ง กล า ว องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลไร โ คก จึ งได จั ด ทํ า
แผนการพัฒนาบุคลากร (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. พ.ศ. 2560)
ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู บ ริ ห าร อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ในการปฏิบัติงานราชการและ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ขอเชิญหัวหนาสํานัก เปนผูชแี้ จงขอมูลเกี่ยวกับ การจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)
- การจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 –
พ.ศ. ๒๕63) นั้น จะตองมีความสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63) และขอบัญญัติฯ ขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบกับการจัดทํา
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรจะต อ งมี ก ารรวบรวมและจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ข า วสารให ค รบถ ว น
ทันสมัย ซึ่งไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ
โดยข อมู ล ควรแสดงแนวโน มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป บุ คลิ กลั กษณะของบุ คลากรแต ล ะคน
ความตองการ ความคาดหวัง และความตองการของบุ คลากรในองคกร การวิเคราะห
ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และ
ภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนา รวมทั้ง
การวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของบุคลากรในองคกร อันเปนสภาพแวดลอมภายในองคกร
ซึ่งทั้ งหมดเป นการประเมิ น สถานภาพในป จจุ บั น โดยเป นการตอบคํ าถามว า ป จ จุ บั น
บุคลากรในองคกรสถานภาพการพัฒนาอยู จุดไหน สําหรับใชเปนประโยชนในการ
กําหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้ โดยใชเทคนิค Swot analysis การ
พิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength - S) จุดออน (Weak - W) และปจจัย
ภายนอกไดแก โอกาส (Oppotunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) เปนเครื่องมือ
ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลแลวพบไดดังนี้
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะหของแตละที่
จริงๆ)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนงชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวก
รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
๒. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๓. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT ใหทันสมัยอยูเสมอ
๔. มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
๕. ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาทั้งดานวิชาการและดานพัฒนาบุคลากร
จุดออน (Weaknesses)
๑. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาคสวนราชการยังขาดความเชื่อมโยง
เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
๒. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความ รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย
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เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจ และขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและ เจาหนาที่ทุมเทกําลังกาย
และความคิดในการปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunities)
๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
๔. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ภัยคุกคาม(Threats)
๑. ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
๒. กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
๑. เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
๒. เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการ
พัฒนาตนเอง ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก
๓. เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม
เปาหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถิ่น พนักงานสวนตําบล
๒. การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถิ่น และพนักงานจาง
๓. การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถิ่น ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นมีการพัฒนาทั้งองคกรและตอเนื่อง จึง
รางโครงการฝกอบรม/พัฒนาบุคลากร ใหคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล พิจารณาและแกไขเพิ่มเติมโครงการใหเหมาะสมกับองคกร โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. หลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถิ่น)
๒. หลักสูตรหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
๓. หลักสูตรผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
๔. หลักสูตรผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)
๕. หลักสูตรผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา)
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๗. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
8. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
9. หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ
10. หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบัญชี/นักวิชาการเงินและบัญชี
๑1. หลักสูตร เจาพนักงานพัสดุ /นักวิชาการพัสดุ
๑2. หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได/นักวิชาการจัดเก็บรายได
๑3. หลักสูตรนายชางโยธา
๑4. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
๑5. หลักสูตรครู หรือขาราชการ/พนักงานครู
๑6. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง
๑7. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๑8. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
19. การสงเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรม
๒0. พัฒนาระบบ IT ใหมีประสิทธิภาพ
๒1. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
จากหลั ก สู ต รดั ง กล า วข างต น จะมี การดํ าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลใน
รูปแบบของคณะกรรมการประเมินประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก ประกอบดวย
๑. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
5. หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
6. นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ประธานกรรมการ
ที่ประชุม

ใหคณะกรรมการ มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงาน
สวนตําบล กําหนดวิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคกทราบ ครับ (ขอใหคณะกรรมการทุกทานไดตรวจดูตามเอกสารราง
แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ที่ไดแจกใหไปแลวประกอบนะครับ)
ดังที่ไดอธิบายไปนั้น เปนรางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก (รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) คณะกรรมการทานใด
เห็นสมควรแกไข หรือเพิ่มเติมอยางไรเชิญครับ
มีทานใดเสนอเพิ่มเติมจากที่บุคลากรชี้แจงหรือไมคะ เชิญคะ
-ไมม-ี

-5ประธานกรรมการ
ที่ประชุม
ประธานกรรมการ
ที่ประชุม
ประธานกรรมการ

ขอมติที่ประชุมเห็นชอบการพิจารณาจัดทํารางแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63) ดวยครับ
มีติ เ ห็ น ชอบการพิ จารณาจั ด ทําร างแผนการพั ฒนาพนั กงานส ว นตํ าบล (รอบประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63) โดยเอกฉันท และเห็นควรนําเสนอให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดเพชรบุรี พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม
ไมมี
เมื่อไมมีใครสงสัย หรือมีเรื่องอื่นใด กระผมขอปดประชุมครับ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี ปดประชุมเวลา ๑2.0๐ น.
(ลงชื่อ) วาที่รอยตรี ภาคภูมิ เอี่ยมเพชร
(ภาคภูมิ เอี่ยมเพชร)
กรรมการ/เลขานุการ

ผูบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม

สมิง คงประเสริฐ
(นายสมิง คงประเสริฐ)
ประธานกรรมการ

ภาคผนวก

