แผนพัฒนาบุคลากร
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 หมวด 12 การบริหารงานบุคคล
ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลก่อน
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม
นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้นโดยจัดทำให้
สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกฝ่ายทั้ง ฝ่ายการเมือง คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ตุลาคม 2560

แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
**************************************
สารบัญ
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ส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563
- รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

บทนำ
ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบล
ให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ ศักยภาพของบุคลากรจึงเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กร บุคลากรที่
มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้องค์กรมีความ
เจริญก้าวหน้านำพาไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรไว้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาบุคลากรปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โดยมีการพัฒนาบุคลากรเป็นกลยุทธ์
หนึ่งและมีมาตรการในการดำเนินการ คือ สร้างกลไกการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างเป็นระบบ
ในเชิงรุกตามศักยภาพของตนเองและตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ
มีความสามัคคี รักองค์กร และเป็นนักพัฒนา รวมทั้งสร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งสร้างและพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้และความคิดทันสมัย มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ภาวะผู้นำ และความสามารถใน
การบริหารจัดการ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่น และมีจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามโอกาสและความพร้อมโดยดำเนินการคู่ขนานกับ
การสร้างกระบวนการปลูกจิตสำนึกแก่ประชาคมเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถดำ เนิน
การได้อย่างเป็นระบบ
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม

การพัฒนาบุคลากรจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ แผนการพัฒนาจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจ และความต้องการ การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจึงจำเป็นต้องนำปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์
เพื่อกำหนดแนวทาง และวิธีการที่นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ดังนี้
1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

“ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความรู้ทันสมัย สุขภาพร่างกายแข็งแรงแหล่งน้ำสะอาด
พอเพียง สังคมสงบสุข สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ แสงสว่างอย่างทั่วถึง ”
2 พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
พันธกิจที่ 2 สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3 สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร
พันธกิจที่ 4 พัฒนาประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์
และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

-2พันธกิจที่ 5 ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่
คู่ท้องถิ่น
พันธกิจที่ 6 สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว และ
พัฒนาการกีฬา
พันธกิจที่ 7 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง และการมี
ส่วนร่วมให้กับประชาชน
3. สมรรถนะหลักบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนได้กำหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรทุกประเภททุกสายงานไว้ดังนี้
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

การบริการที่ดี
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
คุณธรรมจริยธรรม
การทำงานเป็นทีม
ข้อมูลที่กล่าวถึงมีความสำคัญ เพราะเป็นทิศทางในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
การดำเนินการในทุกภาคส่วน จะต้องมีแนวทางที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การวางแผนพัฒนาบุคลากร
ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่งก็จะต้องตอบสนองและสอดรับทิศทางดังกล่าว
4. ข้อมูลบุคลากร (ข้อมูลตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ )
4.1 จำนวนและประเภทของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนมีบุคลากรตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓
และผู้บริหาร อบต. ซึ่งจำแนกได้ดังนี้
(1) พนักงานส่วนตำบลสายบริหาร จำนวน ๔ อัตรา
(2) พนักงานส่วนตำบลสายปฎิบัติ จำนวน ๑๑ อัตรา
(3) ลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ อัตรา
(4) พนักงานจ้าง จำนวน ๖ อัตรา
(5) คณะผู้บริหาร อบต. ๔ คน
(6) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ๑๓ คน
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓

***********************
วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นมืออาชีพ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

พันธกิจการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
1) พัฒนาทรัพยากรบุคคล สมรรถนะและคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของตำแหน่งงาน
เพื่อเพิ่มศักยภาพการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ ให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบล
2) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับตำ แหน่งความก้าวหน้าในสายงาน
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากรที่มี
ประสบการณ์สูงสู่บุคลากรรุ่นใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
1) บุคลากรมีศักยภาพ สมรรถนะในระดับมืออาชีพ และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2) บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
3) บุคลากรมีเครือข่ายการปฏิบัติงาน และแหล่งเรียนรู้ที่สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
สมรรถนะหลักของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน(Core Competency)
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement Motivation) ตัวย่อ AM
การบริการที่ดี (Service Mind) ตัวย่อ SM
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (Expertise) ตัวย่อ E
คุณธรรมจริยธรรม (Integrity) ตัวย่อ I
การทำงานเป็นทีม (Teamwork) ตัวย่อ TW
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1. หลักการและเหตุผล
1.1

พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ระบุดังนี้

ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
โดยตรง

ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่

จากการที่ยึด

แนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิด
ใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนด
เป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3.ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อ
การนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
1.2
ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์ การบริหารส่วนตำบล ได้ก ำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพื่อ
เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรม และจริ ยธรรม อั น จะทำให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง ฯ

-5(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุ คคลอื่ น ได้ อ ย่ างราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ประสิ ท ธิผ ล เช่น มนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ก ารทำงาน การสื่ อ สารและสื่ อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้ านศี ล ธรรม คุ ณ ธรรมและจริย ธรรม ได้ แ ก่ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน จึงได้
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือ
ในการบริ ห ารงานบุ คคลของผู้ บ ริ ห าร อีกทั้ งยังเป็นการพั ฒ นาเพื่ อเพิ่มพู นความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณ ธรรม
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลเมืองโดนในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองโดน
3 เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให้เกิด
ขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนให้มีทักษะและความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานดังนี้
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
(2) ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง
(3) ด้านการบริหาร
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม

เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อันประกอบด้วย
1. การพัฒนาคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

-62. การพัฒนาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
3. การพัฒนา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. หลักสูตรในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบ
หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
หลักสูตรด้านการบริหาร
หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

โดยในแต่ละหลักสูตรให้ครอบคลุมพนักงานส่วนตำบลทุกคน และตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังของ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำแหน่ง ตลอดถึงคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน

4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน จะดำเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอน
งานโดยผู้บังคับบัญชา การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
จะดำเนิน งานร่วมกับส่ วนราชการอื่นและดำเนินการร่วมกับเอกชน เช่น ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึ กอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
โดน เป็นผู้ดำเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ
ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ
1) การปฐมนิเทศ
2) การสอนงาน การให้คำปรึกษา

3) การฝึกอบรม
4) การให้ทุนการศึกษา
5) การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา
6) การศึกษา หรือดูงาน
7) วิธีการอื่นที่เหมาะสม
โดยการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓

แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓
องค์การบริหารส่ วนตาบลเมืองโดน อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.
ที่

โครงการ/หลักสู ตรการพัฒนา

1

หลักสู ตรเกี่ยวกับนายก อบต.หรื อ
หลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารงานของนายกองค์การ
บริ หารส่วนตาบลให้มีทกั ษะ ความรู ้และความเข้าใจใน

การดาเนินการ

นายก อบต.ได้รับการ

เป้าหมายแต่ละปี งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวนคน จานวนคน
จานวน
คน
1
1
1

ลักษณะการฝึ กอบรม
อบต.ดาเนิน
อบรมกับ
การเอง
หน่วยงานอื่น
/

ฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

การบริ หารงานมากยิ่งขึ้น
2

หลักสู ตรเกี่ยวกับรองนายก อบต.
หรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารงานของรองนายกองค์การ
บริ หารส่วนตาบลให้มีทกั ษะ ความรู ้และความเข้าใจใน

รองนายก อบต. ได้รับ

2

2

1

1

14

14

2

/

การฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

การบริ หารงานมากยิง่ ขึ้น
3

หลักสู ตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก

เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารงานของเลขา
นายกองค์การบริ หารส่วนตาบลให้มีทกั ษะ ความรู ้และ

เลขานุการนายก อบต.

ความเข้าใจในการทางานมากยิ่งขึ้น

ครั้ง/ปี

หลักสู ตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาอบต.

เพื่อพัฒนาระบบการทางานของ ส.อบต ให้มีทกั ษะ

สมาชิก อบต.ได้รับการ

หรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ความรู ้และความเข้าใจในการทางานมากยิ่งขึ้น

ฝึ กอบรม1 ครั้ง/ปี

อบต.หรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

4

1

ได้รับการการฝึ กอบรม 1

14

/

/

ที่

โครงการ/หลักสู ตรการพัฒนา

5

หลักสู ตรเกี่ยวกับเลนุการสภาอบต.

เพื่อพัฒนาระบบการทางานของเลขานุการสภา อบต.

เลขานุการ สภา อบต.ได้

หรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้มีทกั ษะ ความรู ้และความเข้าใจในการทางานมาก

เข้ารับอบรมอย่างน้อย 1

ยิ่งขึ้น

ครั้ง/ปี

เพื่อพัฒนาระบบทางานของประธานสภาหรื อรอง

ประธานสภาหรื อรอง

ประธานสภา อบต.หรื อหลักสู ตรอื่นที่

ประธานสภา ให้มีความรู ้ ทักษะความรู ้และความ

ประธานสภาได้รับการ

เกี่ยวข้อง

เข้าใจในการทางานมากยิ่งขึ้น

ฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

อบรมสัมนาผูบ้ ริ หารและสมาชิกสภา
อบต.ตลอดจนผูน้ าชุมชน และ
พนักงานส่วนตาบล

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆในการปฏิบตั ิงาน อบรม และศึกษา ดูงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆเพื่อนา พนั
มาปรับปรุ งการดาเนินงานของอบต. ให้มี

6 หลักสู ตรเกี่ยวกับประธาน/รอง

7

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

เป้าหมายแต่ละปี งบประมาณ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวนคน จานวนคน จานวนคน

ลักษณะการฝึ กอบรม
อบต.ดาเนิน
อบรมกับ
การเอง
หน่วยงานอื่น

1

1

1

/

1

1

1

1

1

1

/

45

45

45

/

/

ประสิ ทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8

ประชุมประจาเดือนพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง

ซักซ้อมการปฏิบตั ิงานในรอบเดือนที่ผา่ นมาและแนว
ทางการปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง

ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง

/

2. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปี งบประมาณที่พฒั นา
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
จานวน
จานวนคน จานวนคน
คน
1
1
1

ลักษณะการฝึ กอบรม/พัฒนา
อบต.ดาเนิน
อบรมกับ
การเอง
หน่วยงานอื่น

ที่

โครงการ/หลักสู ตรการพัฒนา

1

หลักสู ตรเกี่ยวกับ ปลัด อบต. หรื อหลัก
สู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารงานของปลัด
อบต.ให้มีทกั ษะ ความรู ้และความเข้าใจ
ในการบริ หารงานมากยิง่ ขึ้น

ปลัด อบต.ได้รับการ
ฝึ กอบรม1 ครั้ง/ปี

2

หลักสู ตรเกี่ยวกับ หัวหน้าสานักปลัด
อบต. หรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารงานของปลัด
อบต.ให้มีทกั ษะ ความรู ้และความเข้าใจ
ในการบริ หารงานมากยิ่งขึ้น

ปลัด อบต.ได้รับการ
ฝึ กอบรม1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

3

หลักสู ตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนการคลัง/
ผอ.กองคลัง หรื อหลักสู ตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริ หารงานของหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าส่วน แต่ละส่วน
1
แต่ละส่วน ได้มีความรู ้ ทักษะความเข้าใจ ในการ
ได้รับการฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี
บริ หารงาน ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

1

1

/

4

หลักสู ตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนโยธา
หรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วน
1
ได้รับการฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

/

5

หลักสู ตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนการ
ศึกษาฯ หรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วน
1
ได้รับการฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

/

/

ที่

โครงการ/หลักสู ตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปี งบประมาณที่พฒั นา
ลักษณะการฝึ กอบรม/พัฒนา
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 อบต.ดาเนิน อบรมกับ
จานวนคน การเอง
จานวนคน จานวนคน
หน่วยงานอื่น

6

หลักสู ตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
หรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละตาแหน่ง
ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

7

หลักสู ตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริ หารงาน

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

-

-

1

/

หลักสู ตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
ภายในหรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ

-

-

1

/

9

หลักสู ตรเกี่ยวกับบุคลากร
หรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

10

หลักสู ตรเกี่ยวกับบุคลากร
หรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

11

หลักสู ตรเกี่ยวกับนักวิชาการเกษตร
หรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

ทัว่ ไปหรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
8

ฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

ที่

โครงการ/หลักสู ตรการพัฒนา

12

หลักสู ตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
ธุรการหรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล ได้รับ

13

หลักสู ตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน/นักวิชาการ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ
การเงินหรื อบัญชีหรื อหลักสู ตรอื่นที่
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับ
เกี่ยวข้อง
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

14

ปี งบประมาณที่พฒั นา
ลักษณะการฝึ กอบรม/พัฒนา
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 อบต.ดาเนิน
อบรมกับ
จานวนคน จานวนคน จานวนคน การเอง
หน่วยงานอื่น
1

1

1

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
การฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

หลักสู ตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ
จัดเก็บรายได้หรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
การฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

15

หลักสู ตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
พัสดุหรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
การฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

16

หลักสู ตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่างโยธา
หรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

การฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

พนักงานส่วนตาบล ได้รับ
การฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

ที่

โครงการ/หลักสู ตรการพัฒนา

17

หลักสู ตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา
หรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

18 หลักสู ตรเกี่ยวกับครู ผชู ้ ่วย/ครู ผดู ้ ูแล

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึ กอบรม 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

/

เด็กหรื อหลักสู ตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

หลักสู ตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างในแต่
ละตาแหน่งที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบตั ิงาน

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรู ้และความเข้าใจ
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานจ้าง ได้รับการฝึ กอบรม

8

8

8

/

การส่งเสริ มสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี /โท

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่น ให้มีศกั ยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถนาความรู ้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น

2

2

2

/

45

45

19

20

21

การอบรมคุณธรรม/จริ ยธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสานึกในการปฏิบตั ิงาน อันเป็ นการ
พัฒนาจิตใจของบุคลากรในสังกัด

การดาเนินการ

ปี งบประมาณที่พฒั นา
ลักษณะการฝึ กอบรม/พัฒนา
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563 อบต.ดาเนิน
อบรมกับ
จานวนคน จานวนคน จานวนคน การเอง
หน่วยงานอื่น

1 ครั้ง/ปี

พนักงานส่วนตาบล /พนักงาน
จ้าง ได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 1 หลักสู ตร/ปี

พนักงานส่วนตาบล /พนักงานจ้าง 45
ได้รับการฝึ กอบรมเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี

/

5. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา

ที่

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓
แนวทางการพัฒนาบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
งบประมาณ (บาท)

ที่มาของงบประมาณ

1
2
3
4
5

หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต.หรือสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาอบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภา อบต./เลขานุการนายก ฯ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

2561
40,000
30,000
30,000
30,000
30,000

2562
40,000
30,000
30,000
30,000
30,000

2563
40,000
30,000
30,000
30,000
30,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ

6
7
8
9
10
11
12

หลักสูตรเกี่ยวกับ ปลัด อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนการคลัง/ผอ.กองคลัง หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับ หัวหน้าสำนักปลัด อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

40,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000

40,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000

40,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ

13
14
15
16

หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนภายในหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเกษตรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

35,000
35,000
35,000
35,000

35,000
35,000
35,000
35,000

35,000
35,000
35,000
35,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
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ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)

17
18
19
20
21
22
23

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน/นักวิชาการการเงินหรือบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

2561
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
35,000
35,000

24
25
26
27
28
29

หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างในแต่ละตำแหน่งที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน
การฝึกอบรมคุณธรรม และจริยธรรม
การประชุมประจำเดือนของคณะผู้บริหาร พนักงานสวนตำบล ลูกจ้างประจำ และ

35,000
80,000
80,000
250,000
20,000
-

พนักงานจ้าง

ที่มาของงบประมาณ

2562
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
35,000
35,000

2563
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
35,000
35,000

ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ

35,000
80,000
80,000
250,000
20,000
-

35,000
80,000
80,000
250,000
20,000
-

ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ
-
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6 การติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน จะให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การพั ฒ นาพนั ก งานส่ วนตำบล เพื่ อให้ ท ราบถึ งความสำเร็จของการพั ฒ นา ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนาอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังนี้
1) การใช้ แ บบสอบถาม แบบทดสอบ ก่ อ น - หลั ง และแบบสอบถามติ ด ตามการ
ประเมินผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
2) กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทำรายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน
7 วันทำการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล และถ่ายทอดให้ที่ประชุมรับทราบ
3) ให้ผู้บังคับบัญชาทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 2
4) นำข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกำหนดหลักสูตรอบรมให้
เหมาะสมกับความต้องการต่อไป
5) การพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากผลประเมินของผู้บังคับบัญชาทีน่ ำ
ผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงาน
6) ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปี โดย core team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ภาคผนวก

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ที่ ๑๙๖ / ๒๕๖๐
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

-------------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้อ ๒๗๐ ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นประธานกรรมการ

๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นกรรมการ

๓. ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. ผู้อำนวยการกองช่าง

เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ

๕. ผู้อำนวยการกองการศึกษา

เป็นกรรมการ

๕. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นกรรมการและเลขานุการ

๖. นักทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่จดั สรรสำหรับการ
พัฒนา เมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเสร็จแล้วให้รายงานผลการดำเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลทราบ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๒

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอุทัย แสนนอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ประจำปีงบประมาณ

2561 – 2563

ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
อำเภอประทาย

จังหวัดนครราชสีมา

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
------------------------------------ลำ
ดับ

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

ที่
1 นายอุทัย แสนนอก

ประธานกรรมการ

อุทัย แสนนอก

นายก อบต.

2 นางสาวดวงใจ ชมพุทธ์

กรรมการ

ดวงใจ ชมพุทธ์

ปลัด อบต.

3 นางสาวจารุณี บุญประสม

กรรมการ

จารุณี บุญประสม

ผอ.กองคลัง/ รก.ผอ.กองการศึกษา

4 นายประกาศิต จรทะผา

กรรมการ

ประกาศิต จรทะผา

รก.ผอ. กองช่าง

5 นางสาวอัยษดา ทุรันไธสง

กรรมการและเลขานุการ

อัยษดา ทุรันไธสง

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

6 นางสาวคณิดา จันทีนอก

ผู้มาประชุม

เลขานุการ

คณิดา จันทีนอก

นักทรัพยากรบุคคล

6 คน

ผู้ไม่มาประชุม – คน
ผู้เข้าร่วมประชุม

- คน

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ที่196/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560
1.2 ความสำคัญของการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
1.3 ระเบียบ / กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
1.2 -ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 เสนอร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563
3.2 ขอมมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี
งบประมาณ 2561 – 2563

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่นๆ

-2เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาวคณิดา จันทีนอก ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ทำหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการ ในที่ประชุม ได้เชิญคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลทุก
ท่านเข้าที่ป ระชุม แล้วรายงานให้ นายอุทัย แสนนอก ตำแหน่ง นายกองค์การบริห ารส่ วน
ตำบลเมืองโดน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมทราบว่า มีผู้มาประชุมจำนวน 6 ท่าน เป็น
อันครบองค์ประชุม โดยประธานได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปนี้
เริ่มประชุม

เวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
ตามที่ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ที่ 196/2560 ลงวันที่ 22

( นายก อบต. )

สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563
ประกอบด้วย
1. นายอุทัย แสนนอก
นายก อบต.เมืองโดน เป็นประธาน
2. นางสาวดวงใจ ชมพุทธ์
ปลัด อบต.เมืองโดน
เป็นกรรมการ
3. นางสาวจารุณี บุญประสม
ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการ
4. นายประกาศิต จรทะผา
รก.ผอ.กองช่าง
เป็นกรรมการ
5. นางสาวอัยษดา ทุรันไธสง
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
6. นางสาวคณิดา จันทีนอก
นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้ คณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนพัฒ นาพนักงานส่ วนตำบล ให้ พิจารณาถึง
ความจำเป็ น ในการพั ฒ นากลุ่ ม เป้ า หมายที่ เข้ ารั บ การพั ฒ นา หลั ก สู ต รการพั ฒ นา
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่จัดสรรสำหรับการพัฒนา เมื่อ
คณะกรรมการจั ด ทำแผนพั ฒ นาพนั ก งานส่ ว นตำบลเสร็ จ แล้ ว ให้ ร ายงานผลการ
ดำเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ และเพื่อให้กรรมการได้ดำเนินการ
กำหนดร่ า งแผนการพั ฒ นาพนั ก งานส่ ว นตำบลโดย ให้ ส อดคล้ อ งตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนครราชสี มา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล ข้ อ 270 และใช้
แผนการพัฒ นาพนักงานส่ว นตำบลเป็นกรอบในการพัฒ นาและส่งเสริมการบุคลากร
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนเพื่อเป็น ก า ร ส่ งเส ริ ม ค ว า ม รู้ ทั ก ษ ะ
ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรมอันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่

ราชการในตำแหน่ งต่างๆ

ของพนักงานส่วนตำบลมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล

ต่ อ ก ารบ ริ ห าร

จัดการและการให้บริการประชาชน
-2ที่ประชุม

รับทราบตามที่ประธานแจ้ง

ประธาน
(นายก อบต.)

ความสำคัญของการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ขอมอบหมายให้ นักทรัพยากรบุคคล ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ผู้ช่วยเลขานุการ
(นักทรัพยากรบุคคล)

ตามที่ประธานฯมอบหมายให้ข้าพเจ้าแจ้งให้ที่ประชุมทราบความสำคัญของการ
จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล มีดังนี้
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

ที่ประชุม

2. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
3. เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รับทราบตามที่ผู้ช่วยเลขานุการแจ้ง

ประธาน

ระเบียบ / กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล

(นายก อบต.)
กรรมการ

ขอมอบหมายให้ ปลัด อบต. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ประธานฯมอบหมายให้ข้าพเจ้าแจ้งให้ที่ประชุมทราบความระเบียบ/กฏหมาย

( ปลัด อบต.)

ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล มีดังนี้
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่ วนตำบล หมวด 12
ส่วนที่ 3 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนา
ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ
เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และ
หน้ าที่ของพนั กงานส่วนตำบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตำบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วน
ตำบล ต้องดำเนิ นการพัฒ นาให้ ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่ วน
ตำบล (ก.อบต.จั งหวัด ) กำหนด เช่ น การพั ฒ นาด้ านความรู้พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒ นา
ตนเองก็ ได้ หากองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลมี ค วามประสงค์ จ ะพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม ให้
สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้กระทำ
ได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบล กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสู ตรตามความจำเป็นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒ นาพนักงานส่วน
ตำบลเกี่ย วกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ องค์การบริห ารส่วนตำบลสามารถเลื อกใช้
วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ และอาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
-4ส่วนตำบล (ก.อบต.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

(ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหาร ส่วน
ตำบลต้ น สั ง กั ด ร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการอื่ น หรื อ ภาคเอกชนก็ ไ ด้ แ ละตามประ กาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545
กำหนดให้องค์การบริห ารส่วนตำบลจัดทำแผนการพัฒ นาพนักงานส่วนตำบล เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ในการจัดทำแผนการพัฒ นาพนักงาน
ส่ วนตำบล ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บ ทการพั ฒ นาพนั กงานส่ ว นตำบล ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการ
พั ฒ นาพนั ก งานส่ ว นตำบล มี ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอั ตรากำลั งของ
องค์การบริหารส่วนตำบล นั้น
รับทราบตามที่กรรมการแจ้ง
เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
-ไม่ม-ี

ระเบียบวาระที่ 3
ประธาน
(นายก อบต.)
ผู้ช่วยเลขานุการ
(นักทรัพยากรบุคคล)

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563
ขอมอบหมายให้ บุคลากร ได้แจ้งรายละเอียดของร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบลประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 ให้ที่ประชุมทราบ
ตามที่ประธานฯมอบหมายให้ข้าพเจ้าแจ้งรายละเอียดของร่างแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 ให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดของ
ร่าง แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 และ
ขอให้กรรมการดูร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนฯ ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งประกอบด้วยส่วน
ต่างๆ ดังนี้
- คำนำ
- บทนำ ประกอบด้วย
ส่วนที่1 การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมซึ่งได้นำข้อมูลมาจากแผนพัฒนา 3 ปี
(2557 – 2560) และแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบที่กำลังดำเนินการคือรอบปีงบประมาณ
2561 – 2563 มาเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำ

-5ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะประกอบไปด้วย
วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน พันธกิจการพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน และสมรรถนะหลักของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองโดน(Core Competency)
ส่วนที่ 3 ประกอบไปด้วย
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
3. หลักสูตรในการพัฒนา
4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
- แนวทางการพัฒนาบุคลากร
- หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลา
ดำเนินการ
5. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา
6. การติดตามและประเมินผล
- ภาคผนวก
ซึ่งรายละเอียดในการในการจัดทำแผนฯนี้ ได้ดำเนินการโดยได้สำรวจข้อมูล ปัญหา
ความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากร
นำมาเป็นหลักสูตรที่แต่ละตำแหน่งต้องการพัฒนาตนเองในแต่ละด้าน รายละเอียดตาม
แบบรายงาน และแบบสำรวจที่นำเสนอมาพร้อมนี้
ประธาน
(นายก อบต.)
กรรมการ
(ปลัด อบต.)
ที่ประชุม

ตามที่ บุคลากร ได้แจ้งรายละเอียดของร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563 ไปแล้วมีกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือเสนอ
อะไรเพิ่มเติมหรือไม่
เพื่อให้เป็นแผนพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน
ขอเสนอให้เปลี่ยนชื่อจากแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล เป็น แผนพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน รอบจำปีงบประมาณ 2561 – 2563
เห็นชอบตามที่ ปลัด อบต. เสนอ และไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม

ประธาน
(นายก อบต.)

ขอมมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ
2561 – 2563 เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติม ขอมมติที่ประชุม
เห็นชอบร่างแผนการพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบร่างแผนการพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563 ด้วย
คะแนนเสียง 5 คะแนน เป็นเอกฉันท์

-6ประธาน
(นายก อบต.)

เมื่อที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอมอบหมายให้ บุคลากร ดำเนินดังนี้
1. จัดพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้องของแผนการพัฒนาบุคลกร ประจำปี
งบประมาณ 2561 – 2563
2. นำเสนอร่างแผนการพัฒนาบุคลกร ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563
เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
พร้อมกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563
3. แจ้งให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ,ทราบถึงแผนการพัฒนาประจำปี
งบประมาณ 2561 – 2563
และเสนอร่างฯ ที่ผ่านความเห็นชอบเพื่อเสนอให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลงนาม ประกาศใช้ต่อไป

ประธาน
(นายก อบต.)

มีกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม

ประธาน

เมื่อไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม ขอปิดประชุม

(นายก อบต.)
ปิดประชุม

เวลา 11.30 น.

(ลงชือ่ ) .........คณิดา จันทีนอก............ ผู้จดรายงานการประชุม
( นางสาวคณิดา จันทีนอก )
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563

(ลงชื่อ) ...........อุทัย แสนนอก............ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายอุทัย แสนนอก )
ประธานกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563

