แผนพัฒนาบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63

คานา
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บึงมะลู ฉบับนี้ จัดทาขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ) โดยได้
จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงมะลูซึ่งทาให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่
เป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากาลัง การสารวจความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
คณะผู้บริหารองค์ก ารบริหารส่วนตาบลบึงมะลู หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึง
พอใจของประชาชน สามารถสร้ า งผลงานที่ ดี มี ม าตรฐานให้ แ ก่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล บึ ง มะลู ไ ด้
จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ไว้ ณ ที่นี้
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- คาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู

-1-

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
*********************************
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อ ย่างถูก ต้อ ง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้ งต้อง ส่ง เสริ มและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิท ธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติง าน ให้สอดคล้องกับ สภาพสังคมที่เ ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่ มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทั ศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มี ลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้อ งมี การส่งเสริมและพัฒ นาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

-๒๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ
ตาม คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด ศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงาน
บุคคล ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ได้กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศพนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 10 มกราคม 2546 ข้อ 270 จึงได้จัดทา
แผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลูและจัดทา
ให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
๑.๔ การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้
เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จุดแข็ง (Strengths)
มีเจ้าหน้าที่และผู้รบั ผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์
มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
มีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน
มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

จุดอ่อน (Weaknesses)
การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค
ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึง่ กัน
และกัน
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัตงิ านยังขาดความรู้ทเี่ ป็นระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีม่ ีความตระหนักในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิง่ จูงใจ
และขวัญกาลังใจ ทีจ่ ะทาให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกาลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก

-๓–
โอกาส (Opportunities)
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต.ดี
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยูก่ ระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท
เพิ่มขึ้น

๑.
๒.
๓.
๔.

ภัยคุกคาม(Threats)
ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความก้าวหน้าในวงแคบ
บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปญ
ั หา
เศรษฐกิจ ทาให้มเี วลาให้ชุมชนจากัด

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
๒. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
๓. อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑.
๒.

๓.
๔.

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. มีภาระหนีส้ ินทาให้ทางานไม่เต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรูเ้ ฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น นิติกร
สาธารณสุข
๕. วัสดุอุปกรณ์เครือ่ งมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่ม/ี ไม่พอ
๖. สานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสาหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัตมิ ีไม่ครบถ้วน

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
นโยบายรัฐบาลเอือ้ ต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดาเนินการทางวินัย
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุม่ ญาติพี่น้อง
ส่วนตาบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
สารสนเทศ
จากัดทาให้ตอ้ งเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทางานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
ตาบล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
จานวนประชากร และภารกิจ

- ๔–

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

ประเมินผล

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทาแผน ควบคุม
กากับดูแล

สั่งการ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบแล้ว
รายงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
น

ผู้ปฏิบัตงิ านมีความรู้
เข้าใจงานทีท่ า

ทางานตามคาสัง่
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู จะเป็นการพัฒนา
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากร
ที่มีคุณภาพ มีคณะกรรมการทาหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ
ประเมิ น ผลเพื่ อ การเลื่ อ นระดั บ ตาแหน่ง การพิจ ารณาความดีความชอบ และการต่ อสั ญ ญาจ้า ง
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลูที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้

-๕คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

หัวหน้าหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
สนับสนุน
ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ

ทางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“ภายในปี ๒๕๕8 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู จะมีความก้าวหน้ามั่นคงใน
ชีวิต มีความรู้ความสามารถ มีความชานาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และ
ประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ”

-๖-

ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
*********************************
๒.๑ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
๓. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลูปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากทีส่ ุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มที ักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา
๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ประกอบด้วย
๑.๑ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
๑.๒ การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๑.๓ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล
๑.๔ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง
๑.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รบั การศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดองค์กรบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ทุกคนที่ ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูน
ความรู้ ทั ก ษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติง าน สามารถนาความรู้ที่ ไ ด้รับ มาใช้ป ระโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี

-๗วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลทุก การพัฒนาด้านบุคลากร
คนทุกตาแหน่งได้รบั การ
๑.ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี ฝึกอบรมจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมปี ระโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร
ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัตริ าชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าทีร่ ับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตาแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิม่ พูนความรู้ในการทางาน
ตลอดเวลา
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง สมาชิก อบต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
อบต.บึงมะลู

หมายเหตุ

-๘วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลทุก การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
คนทุกตาแหน่งได้รบั การ
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัตหิ น้าที่อย่างเหมาะสม
๒.การจัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็น
ประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
อบต.บึงมะลู

หมายเหตุ

-๙วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลทุก การพัฒนาด้านอื่น ๆ
คนทุกตาแหน่งได้รบั การ
๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มกี ารลดเวลา ลดขั้นตอนใน
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี การทางาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ให้มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัตงิ าน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทางาน
๓. ส่งเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานทีท่ างาน
และสถานทีบ่ ริการประชาชน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
อบต.บึงมะลู

หมายเหตุ

- ๑๐ -

มาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจาทุกปี โดยมี
ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
๑.๑ ความสม่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บงั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมชิ อบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทางานร่วมกัน เช่น การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น

มาตรการดาเนินการทางวินัย
๑. มอบอานาจให้ผบู้ ังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทาผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลทราบ
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง
ยกเว้นการกระทาผิดวินัยในมาตรการทีป่ ระกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบกาหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานทีจ่ นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
องค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง

- ๑๑ -

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
*********************************
๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
องค์การบริห ารส่วนตาบลบึงมะลู กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่งต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ พระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๓ พระราชบัญญัตกิ าหนดแผนกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๔ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริ าชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามหน้าที่
ความรับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบ
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัตริ าชการ
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท

- ๑๒ ๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๙. พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๑๒.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิ าน
๑๓. จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเพือ่ การทางานที่มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรทีส่ ่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโครงการ
เดียวกันได้
๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา
๔.๑ ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทางานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
๔.๒ ควรมีการพัฒนาองค์ความรูเ้ พื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ
๔.๓ บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
๔.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
๔.๖ วางแผนบริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสม
๔.๗ พัฒนาการกระจายอานาจ
๔.๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ

- ๑๓ -

ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
*********************************

วิธีการพัฒนา
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บึงมะลู กาหนดวิธีการพัฒนา ตามความจาเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้
๑. วิธีการดาเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝึกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๑.๗ การให้การศึกษา
๒. แนวทางการดาเนินการ
การดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และบุคลากรของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงมะลู นอกจากมีวิธีการดาเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดาเนินการได้ กาหนดแนวทาง
การดาเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลจัดส่งพนักงานส่วนตาบลเข้ารับการอบรม
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานส่วน
ตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู เป็นผู้ดาเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนา
๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 2561
๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62
๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลบึง มะลูจึงได้จัดทาโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการ
ต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕
/แผนภาพ...

- ๑๔ -

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น
๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แต่งตั้งคณะทางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
๑.๓ กาหนดประเภทของความจาเป็น

๒. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดาเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความความสาเร็จ ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง

- ๑๕ –

วิธีการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕60)
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสานักปลัด
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วน
การคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔

หลักสูตรเกี่ยวกับ ผอ.กองช่าง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น

ปี ๒๕๕8

ปี ๒๕๕9

ปี ๒๕60

(จานวนคน)

(จานวนคน)

(จานวนคน)

ปลัด อบต. ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

- ๑๖ ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

๕

๖

๗
๘

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่น
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
ที่เกี่ยวข้อง
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
บริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่น
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ที่เกี่ยวข้อง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือ
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการ
หน่วยงานอื่น
เอง

ปี ๒๕61

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

(จานวนคน)

(จานวนคน)

(จานวนคน)

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

- ๑๗ ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการเงิน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้า
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
พนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
เกี่ยวข้อง
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้า
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
พนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตร ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่าง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
โยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ดาเนินการ
เอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น

ปี 2561

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

(จานวนคน)

(จานวนคน)

(จานวนคน)

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๓

๓

๓

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

3

3

3

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

- ๑๘ –
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็ก
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ
ตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๘ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
๑๙ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท
๒๐ การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถนาความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถนาความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น
เพื่อเสริมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ดาเนินการ
เอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น

5

/

/

๑

๑

/

/

๗

๗

๗

/

/

คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อขอรับ
ทุนการศึกษา

๓

๓

๓

/

คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อขอรับ
ทุนการศึกษา

๒

๒

๒

การดาเนินการ

ปี ๒๕61

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

(จานวนคน)

(จานวนคน)

(จานวนคน)

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

5

5

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

- ๑๙ –
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๒๑ การพัฒนาระบบ IT ให้มี
ประสิทธิภาพ
๒๒ การทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลเพื่อการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ดาเนินการ
เอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น

60

/

/

60

/

ปี ๒๕61

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

(จานวนคน)

(จานวนคน)

(จานวนคน)

ติดตั้ง Internet ให้ทุกส่วนราชการ

60

60

พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

60

60

- ๒๐ -

ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ลา
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจาเดือน
กานันผู้ใหญ่บ้าน
ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน
สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุเข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริมทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร
กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสรุปกาหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปริญญา
โท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

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

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

- ๒๑ -

ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ลา
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจาเดือนกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน
ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน

-

สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริมทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่หรือ
งานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร
กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสรุปกาหนดให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปริญญา
โท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นาชุ มชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม. กลุ่ม
อปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

งบ อบต.
งบ อบต.

-

งบ อบต.
งบ อบต.
งบ อบต.

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

หมายเหตุ

- ๒๒ -

ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ลา
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจาเดือน
กานันผู้ใหญ่บ้าน
ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน
สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม ทุก
คน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนั กงาน
สมาชิก อบต. ผู้บริหาร
กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสรุปกาหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปริญญา
โท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

งบประมาณ
งบ อบต.
บึงมะลู
งบ อบต.
บึงมะลู
งบ อบต.
บึงมะลู
งบ อบต.
บึงมะลู
งบ อบต.
บึงมะลู

ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
๖3

ก.พ.
๖3

มี.ค.
๖3

เม.ย.
๖3

พ.ค.
๖3

มิ.ย.
๖3

ก.ค.
๖3

ส.ค.
๖3

ก.ย.
๖3

หมายเหตุ

- ๒๓ -

ส่วนที่ ๕
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
*********************************
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการพัฒนา พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสานักงานปลัดหรือ
หลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่างหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการสุขาภิบาลหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

งบประมาณ (บาท)
๒๕61 – ๒๕63
๔๐,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

- ๒๔ ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละตาแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๙ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

งบประมาณ (บาท)
๒๕61 – ๒๕๖3
๓๐,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ
ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๒๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๒๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๑๘๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๒๑ การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

-

-

๒๒ พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ

๓๘,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

-

-

๒๐ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๒๓ จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
เพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
รวม

๙๐๘,๐๐๐

- ๒๕ -

ส่วนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล
*********************************

๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
บึงมะลูประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
4. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
7. นักวิชาการศึกษา รก.ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
8. นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบึงมะลู กาหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการอื่น ๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ทราบ

บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่ม เติมให้เหมาะสมได้กับ กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัด
ศรีสะเกษ ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการทีไ่ ม่มี
ความจาเป็นอาจต้องทาการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

ภาคผนวก

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
ที่ 306 / ๒๕60
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
………………………...............…………………..
อาศั ย อ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 10 มกราคม 2546
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ข้อ 270 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 – ๒๕๖3) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ดังนี้
๑. นายณราวุฒิ กุนรา นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ประธานกรรมการ
๒. นายอมรินทร์ เศวตสุริยานนท์ ปลัด อบต.บึงมะลู
กรรมการ
3. นายประเสริฐ พรมชาติ
รองปลัด อบต.บึงมะลู
กรรมการ
๔. นางสาววัชนีย์ สาระวัน
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
5. นางศรีประไพ เทียบเปรียบ ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ พินธุรักษ์
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. นางสาวเบญญาภา ชัยเมือง นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
7. นางมัชลี ศรีสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ/เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60

( นายณราวุฒิ กุนรา )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 - 2563
วันที่ 25 เดือน สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
******************************
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

นายณราวุฒิ กุนรา

นายก อบต.บึงมะลู

ประธานกรรมการ

2

นายอมรินทร์ เศวตสุริยานนท์

ปลัด อบต.บึงมะลู

กรรมการ

3

นายประเสริฐ พรมชาติ

รองปลัด อบต.บึงมะลู

กรรมการ

4

นางสาววัชนีย์ สาระวัน

หัวหน้าสานักปลัด

กรรมการ

5

นางศรีประไพ เทียบเปรียบ

ผู้อานวยการกองคลัง

กรรมการ

6
7

นายสมศักดิ์ พินธุรักษ์
นางสาวเบญญาภา ชัยเมือง

ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิชาการศึกษา
รก.แทน ผอ.กองการศึกษาฯ

กรรมการ

8

นางมัชลี ศรีสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไป

กรรมการ/เลขานุการ

กรรมการ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 - 2563
วันที่ 25 เดือน สิงหาคม 2560
ณ ห้องชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
***********************
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
เรือ่ งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 - 2563
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 ของพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
มติที่ประชุม
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
ครั้งที่ ๑/ ๒๕60
วันที่ 25 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลูอาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
.................................................
ผูม้ าประชุม
๑. นายณราวุฒิ กุนรา
๒. นายอมรินทร์ เศวตสุริยานนท์
3. นายประเสริฐ พรมชาติ
4. นางสาววัชนีย์ สาระวัน
5. นางศรีประไพ เทียบเปรียบ
6. นายสมศักดิ์ พินธุรักษ์
7. นางสาวเบญญาภา ชัยเมือง
8. นางมัชลี ศรีสวัสดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
นักจัดการงานทั่วไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1
ประธานฯ
ทีป่ ระชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ประธานฯ

นางมัชลี ศรีสวัสดิ์

ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายณราวุฒิ กุนรา ประธานคณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ได้กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินการประชุมตามวาระ
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มีรับทราบ
เรื่องการพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
- ตามที่องค์ก ารบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ได้จัดทาแผนอัตรากาลัง 3 ปี
(พ.ศ.2561 – 2563) นั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าว และเพื่อให้
การดาเนินการพัฒ นาพนักงานเป็นไปตามแผนและมี ก ารพัฒ นาบุคลากร
ภายในองค์กร จึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ดังนั้น เพื่อให้
การจัดทาแผนพัฒ นาพนักงาน มีป ระสิท ธิภาพโดยให้ นางมั ชลี ศรีส วัส ดิ์
เสนอรายละเอียดการจัดทาแผนพัฒ นาพนัก งานส่วนตาบล 3 ปี ให้แก่
คณะกรรมการจัดทาแผนทราบ เพื่อพิจารณา
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนตาบล ลงวันที่
10 มกราคม 2546 ส่วนที่ 3 เรื่องการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่ง
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-2ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ต้องกาหนดตามกรอบของ
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การ
บริหารส่วนตาบลประกอบด้วย 3 หลักสูตรการพัฒนา คือสายงานผูบ้ ริหาร
สายงานผูป้ ฏิบัติ สายงานพนักงานจ้าง และวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ได้แก่
1. การปฐมนิเทศ
2. การฝึกอบรม
3. การให้ทุนการศึกษา
4. การประชุมสัมมนา และ
5. การสอนงานและให้คาปรึกษา
ซึ่งการพัฒนาดังกล่าว อาจจะกระทาด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเอง หรือ
ว่าหน่วยงานอื่น เช่น ก.อบต. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นๆ
ส่ว นด้ า นงบประมาณ ใช้ ง บประมาณในการจั ดท าในเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2561-2563 และมีการติดตามประเมินผล
หลังจากผู้เข้ารับการพัฒนาภายใน 15 วัน นับแต่วันที่กลับมาจาก อบรม/
สัม มนาฯลฯ และประเมิ นผลทุ ก ระยะเวลา 3 เดือน และนาผลการ
ประเมินผลของคณะกรรมการ เป็นข้อมูลเพื่อกาหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนา
บุคลากรให้หน่วยงานต่อไป
นายอมรินทร์ เศวตสุริยานนท์ - เสนอโครงการฯเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง
ประจาและพนักงานจ้าง โครงการศึกษาธรรมะและเข้าร่วมกิจกรรมในวัน
สาคัญทางศาสนา
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการได้พิจารณาตามที่เสนอ และขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องอื่น ๆ
-ไม่มีประธานฯ
เมื่อไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดเสนอเพิม่ เติมจึงขอปิดการประชุม
ปิดประชุม เวลา 11.30 น.
ลงชื่อ

กรรมการ /เลขานุการ

ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

กรรมการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

ประธานกรรมการ

ผู้รบั รองบันทึกรายงานการประชุม

( นางมัชลี ศรีสวัสดิ์ )
ลงชื่อ
(นางสาววัชนีย์ สาระวัน)
ลงชื่อ
(นายณราวุฒิ กุนรา)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63)
…………….…………………….
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.๒๕61 ๒๕63) เพื่ อ ใช้เ ป็น แนวทางในการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ และองค์ก าร และเพื่อ ให้ เ ป็ นไปตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ และ
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล
ขององค์การบริห ารส่วนตาบล ข้อ ๒๖๙ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับ แผน
อัตรากาลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู และจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่าย
การเมือง และพนักงานจ้าง
ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.๒๕61 ๒๕63)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)
(นายณราวุฒิ กุนรา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู

