แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)

องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ
อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

คํานํา
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอ
หงษ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใตกรอบยุทธศาสตรและแผนอัตรากําลัง ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) โดยไดจัดให
มีการประชุมสัมมนาผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมขอมูลจากทุกสวนราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยแรง ซึ่งทําใหไดขอมูลที่สามารถนํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เปน
ระบบ ไดแก การวิเคราะหภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะหอัตรากําลัง การสํารวจความตองการฝกอบรม
ของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบริการ ตลอดจนขอสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
อยางเปนรูปธรรม
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ลําคอหงษ หวังเปนอยางยิ่งวา หากไดดําเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แลว บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ลําคอหงษ จะเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เปนที่พึง
พอใจของประชาชน สามารถสรางผลงานที่ดีมีมาตรฐานใหแกองคการบริหารสวนตําบล
ลําคอหงษ ได
จึงขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ไว ณ ที่นี้

องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ

สารบัญ
หนา
สวนที่ ๑ หลักการและเหตุผล

๑

สวนที่ ๒ วัตถุประสงคและเปาหมาย

๖

สวนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา

๑๑

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา

๑๓

สวนที่ ๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา

๒๓

สวนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล

๒๕

ภาคผนวก
- คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ

-1-

สวนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑ ภาวการณเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรูภายในองคการ เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู ที่มีอยูภายในองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่อง
ถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”

-๒๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา
ตาม คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงาน
บุคคล สวนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบล กอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา ๕ ดาน ดังนี้
๑. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม
เพื่อใหเปนไปตามประกาศพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๔๕ ขอ ๒๖๙ - ๒๗๕ จึง
ไดจัดทําแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบล ลําคอหงษ
และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลหวยแรง
๑.๔ การวิเคราะหบุคลากร
การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปนการ
วิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดไว
เพื่อใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จุดแข็ง (Strengths)
มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน
ตอเหตุการณ
มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
ใหทันสมัยอยูเสมอ
มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

จุดออน (Weaknesses)
การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค
สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความ
รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย
ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและ
เจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก

-๓–
โอกาส (Opportunities)
๑. ประชาชนรวมมือพัฒนา อบต.ดี
๒. มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายทั่วเขต อบต. ทําใหรู
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนไดดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรีปริญญาโท
เพิ่มขึ้น

๑.
๒.
๓.
๔.

ภัยคุกคาม(Threats)
ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความกาวหนาในวงแคบ
บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา
เศรษฐกิจ ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด

การวิเคราะหในระดับองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการ
ทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑.
๒.

๓.
๔.

จุดออน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือรน
๒. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี
บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการสาธารณสุข
๕. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไมมี/ไมพอ
๖. สํานักงานแคบ ขอมูลเอกสารตาง ๆสําหรับใชอางอิง
และปฏิบัติมีไมครบถวน

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน ๑. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธ
กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดําเนินการทางวินัย
ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เปนไปไดยากมักกระทบกลุมญาติพี่นอง
สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูที่มี
สารสนเทศ
จํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทํางานได ครอบคลุมภารกิจขององคการบริหารสวน
ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ
ตําบล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
จํานวนประชากร และภารกิจ

- ๔–

การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร
โครงสรางปจจุบัน
นายกองคการบริหารสวนตําบล

ประเมินผล

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผน ควบคุม
กํากับดูแล

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

สัง่ การ /วางแผน/วินิจฉัย

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป
ตามระเบียบแลว
รายงาน
นายกองคการบริหารสวนตําบล
ทํางานตามคําสั่ง
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม
ยุทธศาสตรได

การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมขององคการบริหารสวนตําบล ลําคอหงษ จะเปนการ
พัฒนาโดยใหประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด โดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพันธกันเพื่อใหได
บุคลากรที่มีคุณภาพ มีคณะกรรมการทําหนาที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแตงตั้ง การ
โอนยาย และประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญา
จาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษจะปรับปรุงจึงเปนดังนี้

-๕คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากําลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกองคการบริหารสวนตําบล
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ใหความเปนธรรม

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

หัวหนาหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน
สงเสริม/สนับสนุน
ใหความเปนธรรมควบคุม
ตรวจสอบ

ทํางานเปนทีม
ฝกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตรได

วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล
“ภายในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล ลําคอหงษ จะมี
ความกาวหนามั่นคงในชีวิต มีความรูความสามารถ มีความชํานาญการในหนาที่ มีอัธยาศัยเต็มใจ
ใหบริการประชาชน และประชาชนตองไดรับความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ ”

-๖-

สวนที่ ๒
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
๒.๑ วัตถุประสงค
๑. เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ
๒. เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ
๓. เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
ลําคอหงษ ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม
๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา
๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ประกอบดวย
๑.๑ การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คณะผูบริหาร
๑.๒ การพัฒนาสมาชิกทองถิ่น สภาองคการบริหารสวนตําบล
๑.๓ การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนักงานสวนตําบล
๑.๔ การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนักงานจาง
๑.๕ การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดองคกรบริหารสวนตําบล
ลําคอหงษ ทุกคนที่ไดเขารับการพัฒนา การเพิ่มพูน
ความรู ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบานเมืองที่ดี

-๗วัตถุประสงคและเปาหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อใหพนักงานสวนตําบลทุก การพัฒนาดานบุคลากร
๑.สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ
คนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
และทัศนคติที่ดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร
ดังนี้
- ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
- ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง
- ดานการบริหาร
- ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอ
อยางเต็มที่ โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให
ศึกษาตอ และสงเสริมใหเพิ่มพูนความรูในการทํางาน
ตลอดเวลา
๓.สนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงาน
จาง สมาชิก อบต. ผูบริหาร และประชาชน ไดมีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

วิธีการ
ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- ใหทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖3

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
อบต.
ลําคอหงษ

หมายเหตุ

-๘วัตถุประสงคและเปาหมาย
เพื่อใหพนักงานสวนตําบลทุก
คนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาดานจริยธรรม คุณธรรม
๑.สงเสริมจริยธรรมเพื่อใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง
มีคุณภาพ มีความรู มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม
๒.การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข วางตัวเปนการทางการเมือง

วิธีการ
ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖3

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
อบต.
ลําคอหงษ

หมายเหตุ

-๙วัตถุประสงคและเปาหมาย
เพื่อใหพนักงานสวนตําบลทุก
คนทุกตําแหนงไดรับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาดานอื่น ๆ
๑. สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว
๒. ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน
๓. สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ
ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทํางาน
และสถานที่บริการประชาชน

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖3

งบประมาณ
ตามขอบัญญัติ
อบต.
ลําคอหงษ

หมายเหตุ

- ๑๐ -

มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ
๑. มีการมอบรางวัลใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ดีเดนเปนประจําทุกป โดยมี
ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑทั่วไป ดังนี้
๑.๑ ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและสวนรวม
๒. จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ การพบปะสังสรรค เปนตน

มาตรการดําเนินการทางวินัย
๑. มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัยไม
รายแรงไดในขั้นวากลาวตักเตือน แลวเสนอใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวน
ตําบลทราบ
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง
ยกเวนการกระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเปนกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบกําหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
องคการบริหารสวนตําบล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง

- ๑๑ -

สวนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61- ๒๕๖3)
องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละตําแหนงตอง
ไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ไดแกความรูเกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๙ ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผนดิน
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ไดแกความรูเกี่ยวกับ
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล ตามหนาที่
ความรับผิดชอบในแตละตําแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
๒. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
๔. หลักสูตรดานการบริหาร
๕. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง
๖. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๗. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท

- ๑๒ ๘. การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๙. พัฒนาระบบ IT ใหมีประสิทธิภาพ
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม
๑๑. มนุษยสัมพันธในองคกร
๑๒. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
๑๒.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑๓. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถึงหลักสูตรที่สวนราชการหรือหนวยงานตางๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน
๒. หลักสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาพนักงานสวนตําบลโครงการ
เดียวกันได
๔ ประเด็นที่ตองพัฒนา
๔.๑ ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน
๔.๒ ควรมีการพัฒนาองคความรูเพื่อสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ
๔.๓ บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ
๔.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ
๔.๖ วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม
๔.๗ พัฒนาการกระจายอํานาจ
๔.๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ

- ๑๓ -

สวนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนา
วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และบุคลากร ขององคการบริหารสวนตําบล
ลําคอหงษ กําหนดวิธีการพัฒนา ตามความจําเปนและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใชวิธีดังนี้
๑. วิธีการดําเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององคการ
บริหารสวนตําบลในการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การใหคาปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๑.๗ การใหการศึกษา
๒. แนวทางการดําเนินการ
การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และบุคลากรของ องคการบริหาร
สวนตําบลลําคอหงษ นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ขอ ๑ แลว แนวทางในการดําเนินการได กําหนดแนวทาง
การดําเนินการไว ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูดําเนินการโดย
องคการบริหารสวนตําบลจัดสงพนักงานสวนตําบลเขารับการอบรม
๒.๓ สวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนา พนักงานสวน
ตําบลขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ เปนผูดําเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา
๓.๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61
๓.๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62
๓.๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ จึงไดจัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรูและทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการ
ตาง ๆ ในสวนที่ ๕
/แผนภาพ...

- ๑๔ -

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มตน
๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แตงตั้งคณะทํางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจําเปน
๑.๓ กําหนดประเภทของความจําเปน

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือ
รวมกับหนวยราชการอื่น หรือวาจางเอกชนดําเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เชน
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การใหคําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
- การฝกอบรม
- การใหทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อใหทราบถึงความความสําเร็จ ความรู
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง

- ๑๕ –

วิธีการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)
วิธีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
วัตถุประสงค

การดําเนินการ

ปงบประมาณที่พัฒนา
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
คน)
คน)
คน)
๑
๑
๑

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
อบต.
สงฝกอบรม
ดําเนินการ กับหนวยงาน
เอง
อื่น
/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
ปลัด อบต. ไดรับการฝกอบรม
อบต. ใหมีทักษะ ความรู และความเขาใจใน ๑ ครัง้ /ป
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น

๒

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหนาสํานักงาน
ปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนา หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
สวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ ความรู
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๑

๑

๑

/

๓

หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนา หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
สวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ ความรู
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๑

๑

๑

/

๔

หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการกอง
ชางหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนา หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
สวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ ความรู
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๑

๑

๑

/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

5

หลักสูตรผูบริหารการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

6

วัตถุประสงค

การดําเนินการ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนา หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
สวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ ความรู
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

ปงบประมาณที่พัฒนา
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
คน)
คน)
คน)

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
อบต.
สงฝกอบรม
ดําเนินการ กับหนวยงาน
เอง
อื่น

1

1

1

/

หลักสูตรเกี่ยวกับเจาหนาที่วิเคราะห เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานสวนตําบล ไดรับฝกอบรม
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่ การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
เกี่ยวของ
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

7

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานสวนตําบล ไดรับฝกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

8

หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานสวนตําบล ไดรับฝกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

9

หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงาน
ทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานสวนตําบล ไดรับฝกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

10 หลักสูตรเกี่ยวกับจพง. ปองกัน ฯ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานสวนตําบล ไดรับฝกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

การดําเนินการ

ปงบประมาณที่พัฒนา
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานสวนตําบล ไดรับฝกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

12 หลักสูตรเกี่ยวกับ จพง.การเงินและ
บัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานสวนตําบล ไดรับฝกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

1

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานสวนตําบล ไดรับฝกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

1

14 หลักสูตรเกี่ยวกับ จพง.จัดเก็บรายได เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานสวนตําบล ไดรับฝกอบรม
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

1

15 หลักสูตรเกี่ยวกับชางโยธา/นายชาง
โยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานสวนตําบล ไดรับฝกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

1

16 หลักสูตรเกี่ยวกับชางสํารวจ/นาย
ชางสํารวจหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานสวนตําบล ไดรับฝกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

1

17 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผูดูแลเด็กหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานสวนตําบล ไดรับฝกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

3

13

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
อบต.
สงฝกอบรม
ดําเนินการ กับหนวยงาน
เอง
อื่น
/

1

1
/

1

1
/

1

1
/

1

1
/

1

1
/

3

3
/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

18 หลักสูตรเกี่ยวกับผูดูแลเด็ก
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

วัตถุประสงค

การดําเนินการ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานจาง ไดรับฝกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

19 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจางแตละ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานจาง ไดรับฝกอบรม
ตําแหนงหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

ปงบประมาณที่พัฒนา
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
คน)
คน)
คน)
3
3
3

/
12

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเพื่อขอรับ
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ทุนการศึกษา
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

-

21 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาโท

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเพื่อขอรับ
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ทุนการศึกษา
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

3

23 การทําแผนการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบลเพื่อการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ไดรับการฝกอบรม
1 ครั้ง /ป

12

12
/

20 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี

22 การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานสวนตําบล และพนักงาน
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต จางไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
อบต.
สงฝกอบรม
ดําเนินการ กับหนวยงาน
เอง
อื่น

-

/

3

3
/

34

35

35
/

34

35

35

/

- 19 -

ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ลํา
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจําเดือนผูบริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจําเดือน
กํานันผูใหญบาน
ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน
สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขาอบรมหลักสูตรของกรมสงเสริม ทุก
คน
สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่
หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร
จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพใหพนักงาน
สมาชิก อบต. ผูบริหาร
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานที่เขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ
สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให
พนักงานทุกคนไดรับทราบรวมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปริญญา
โท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุมผูนําชุมชน กลุมอาชีพ กลุม อสม.
กลุมอปพร. และประชาคมหมูบาน

งบประมาณ
งบ อบต.
ลําคอหงษ
งบ อบต.
ลําคอหงษ
งบ อบต.
ลําคอหงษ
งบ อบต.
ลําคอหงษ
งบ อบต.
ลําคอหงษ

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

หมายเหตุ

- ๒0 -

ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ลํา
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจําเดือนผูบริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจําเดือน
กํานันผูใหญบาน
ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน
สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขาอบรมหลักสูตรของกรมสงเสริม ทุก
คน
สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่
หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร
จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพใหพนักงาน
สมาชิก อบต. ผูบริหาร
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานที่เขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ
สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให
พนักงานทุกคนไดรับทราบรวมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปริญญา
โท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุมผูนําชุมชน กลุมอาชีพ กลุม อสม.
กลุมอปพร. และประชาคมหมูบาน

งบประมาณ
งบ อบต.
ลําคอหงษ
งบ อบต.
ลําคอหงษ
งบ อบต.
ลําคอหงษ
งบ อบต.
ลําคอหงษ
งบ อบต.
ลําคอหงษ

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

หมายเหตุ

- ๒1 -

ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ลํา
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจําเดือนผูบริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจําเดือน
กํานันผูใหญบาน
ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน
สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขาอบรมหลักสูตรของกรมสงเสริม ทุก
คน
สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่
หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร
จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพใหพนักงาน
สมาชิก อบต. ผูบริหาร
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานที่เขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ
สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให
พนักงานทุกคนไดรับทราบรวมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปริญญา
โท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุมผูนําชุมชน กลุมอาชีพ กลุม อสม.
กลุมอปพร. และประชาคมหมูบาน

งบประมาณ
งบ อบต.
ลําคอหงษ
งบ อบต.
ลําคอหงษ
งบ อบต.
ลําคอหงษ
งบ อบต.
ลําคอหงษ
งบ อบต.
ลําคอหงษ

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
๖2

ก.พ.
๖2

มี.ค.
๖2

เม.ย.
๖2

พ.ค.
๖2

มิ.ย.
๖2

ก.ค.
๖2

ส.ค.
๖2

ก.ย.
๖2

หมายเหตุ

- ๒2 -

สวนที่ ๕
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการพัฒนา พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหนาสํานักปลัดหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการกองคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการกองชางหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรผูบริหารการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
หลักสูตรเกี่ยวกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย
และแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการสุขาภิบาลหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บรายไดหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเกี่ยวกับชางสํารวจ/นายชางสํารวจหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
11
12
13
14
15

งบประมาณ (บาท)
๒๕61 – ๒๕63
6๐,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ
ขอบัญญัติงบประมาณ

6๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

6๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

6๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

60,000

ขอบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

35,000
๓๕,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ
ขอบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

- ๒3 ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับชางโยธา/นายชางโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับครูผูดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับผูดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจางแตละตําแหนงหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๑๙ การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรี

งบประมาณ (บาท)
๒๕61 – ๒๕๖3
๓๐,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ
ขอบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๒๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๒๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๒๐ การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท

๑๘๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

๒๑ การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

40,000

ขอบัญญัติงบประมาณ

23 จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

-

-

- ๒4 -

สวนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล
๑. องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
หวยแรง ประกอบดวย
๑. นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ
๓.
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
๔.
ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
๕. หัวหนาสํานักงานปลัด
กรรมการ
7. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ/เลขานุการ
ใหคณะกรรมการ มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององคการ
บริหารสวนตําบล ลําคอหงษ กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบล ลําคอหงษ
ทราบ

บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
ลําคอหงษ
สามารถปรับเปลี่ยน แกไข เพิ่มเติมใหเหมาะสมไดกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
จังหวัด นครราชสีมา ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการ
ถายโอน อาจเปนเหตุใหการพัฒนาบุคลากรบางตําแหนงที่จําเปนไดรับการพัฒนามากกวา และภารกิจบาง
ประการที่ไมมีความจําเปนอาจตองทําการยุบ หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหมใหครอบคลุมภารกิจตางๆ ให
สอดคลองกับนโยบายถายโอนงานสูทองถิ่นใหมากที่สุด บุคลากรที่มีอยูจึงตองปรับตัวใหเหมาะสมกับ
สถานการณอยูเสมอ

ภาคผนวก

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ
ที่ 718/ ๒๕60
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
………………………...............…………………..
อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๔๕
สวนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอ ๒๕๙ – ขอ ๒๙๕ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 61 – ๒๕ ๖3 ) โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง
๓ ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ดังนี้
๑. นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ
เปนประธานกรรมการ
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ลําคอหงษ
เปนกรรมการ
๓.
ผูอํานวยการคลัง
เปน
กรรมการ
๔.
หัวหนาสํานักงานปลัด
เปน
กรรมการ
5. ผูอํานวยการกองชาง เปนกรรมการ
7. นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
เปนกรรมการ/เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕60

( นายชิตณรงค ขอเหนี่ยวกลาง )
นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล (ปงบประมาณ พ.ศ.
61๒๕
– ๒๕๖3)
ครั้งที่ ๑/ ๒๕61
วันที่ 5 มกราคม ๒๕61 เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
รายชื่อผูเขารวมประชุม

1
2
3
4
5
7

ที่

ชื่อ-สกุล
นายชิตณรงค ขอเหนี่ยวกลาง

ตําแหนง
นายกองคการบริหารสวนตําบล
พ.อ.อ. ไพบูลย สีลเสฏโฐ ศิริประเสริฐ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
นางสาวธัญพร เพียรกลาง
ผูอํานวยการกองคลัง
นางสาวฐิตาภา วงคอินตา
หัวหนาสํานักปลัด
นายจักกฤษณ เมืองแกว
ผูอํานวยการกองชาง
นางสาวเพ็ญนภา กอพลูกลาง นักทรัพยากรบุคคล

ลายมือชื่อ
ชิตณรงค ขอเหนี่ยวกลาง
ไพบูลย สีลเสฏโฐ ศิริประเสริฐ

ธัญพร เพียรกลาง
ฐิตาภา วงคอินตา
จักกฤษณ เมืองแกว
เพ็ญนภา กอพลูกลาง

หมายเหตุ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล (ปงบประมาณ พ.ศ.
61๒๕
– ๒๕๖3)
ครั้งที่ ๑/ ๒๕60
วันที่ 5 มกราคม ๒๕61 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
.................................................
ผูมาประชุม
๑.
๒.
3.
4.
5.
7.

นายชิตณรงค ขอเหนี่ยวกลาง
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ
พ.อ.อ.ไพบูลย ศิริประเสริฐ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ
นางสาวธัญพร เพียรกลาง ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
นางสาวฐิตาภา วงคอินตา หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ
นายจักกฤษณ เมืองแกว ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ
นางสาวเพ็ญนภา กอพลุกลาง
นักทรัพยากร บุคคลชํานาญการ กรรมการ/ เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว
นายชิตณรงค ขอเหนี่ยวกลาง ประธานคณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61– ๒๕๖3) เปนประธานที่ประชุมกลาวเปดประชุม และ
มอบหมายให พ.อ.อ. ไพบูลย สีลเสฏโฐ ศิริประเสริปลั
ฐ ดองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการประชุม โดยมี
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ปลัด อบต.
- แจงเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
61 –
๒๕๖3) ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลหวยแรง ที่ 718 /๒๕60 ลงวันที่
29 ธันวาคม ๒๕60 เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวน
ตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๔๕ สวนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขอ ๒๕๙ – ขอ
๒๙๕
มติที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
ปลัด อบต. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) เพื่อใหเปน
ไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กําหนดหลักเกณฑในการพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตองมี
การพัฒนาครอบคลุมทั้ง ๕ ดาน ไดแก
๑. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร ไดแกรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว
๕. ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

- ๒- ใหนางสาวเพ็ญนภา กอพลูกลาง กรรมการ/ เลขานุการ เปนผูชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕
61 – ๒๕๖3)
นางสาวเพ็ญนภา กอพลูกลาง- การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) นั้น
บุคลากร 5
จะตองมีความสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕
61 – ๒๕๖3)
และขอบัญญัติฯ ขององคการบริหารสวนตําบล ดังนั้นเพื่อใหการพัฒนาบุคลากรทองถิ่นมีการ
พัฒนาทั้งองคกรและตอเนื่อง จึงรางโครงการฝกอบรม/พัฒนาบุคลากร ใหคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาและแกไขเพิ่มเติมโครงการใหเหมาะสมกับองคกร
โดยมีรายละเอียดดัง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองคการบริหารสวนตําบลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๒

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหนาสํานักปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๓

หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๔

หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการกองชางหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๕

หลักสูตรผูบริหารการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๖

หลักสูตรเกี่ยวกับเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๗

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๘

หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๙

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการสุขาภิบาลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๑๐

หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

11

หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

12

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

13

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

14

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บรายไดหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

15

หลักสูตรเกี่ยวกับชางสํารวจ/นายชางสํารวจหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๑๕

หลักสูตรเกี่ยวกับชางโยธา/นายชางโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๑๖

หลักสูตรเกี่ยวกับครูผูดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๑๗

หลักสูตรเกี่ยวกับผูดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๑๘

หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจางแตละตําแหนงหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๑๙

การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรี

๒๐

การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาโท

๒๑

การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

23

จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไมมี ปดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

เพ็ญนภา กอพลูกลาง
( นางสาวเพ็ญนภา กอพลูกลาง)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

กรรมการ /เลขานุการ ผูบันทึกรายงานการประชุม

ชิตณรงค ขอเหนี่ยวกลาง
ประธานกรรมการ ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายชิตณรงค ขอเหนี่ยวกลาง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ

