
แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
(รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก
อําเภอบานลาด จังหวดัเพชรบุรี



คํานํา

ตามท่ี คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี ไดประกาศคณะกรรมการพนักงาน
สวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี   เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล
ลงวันท่ี ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน ๒๕4๕ (และฉบับแกไขเพ่ิมเติม) ในหมวดท่ี ๑๒ การบริหารงานบุคคล
สวนท่ี ๓ การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ไดกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา ๕ ดาน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการ
ปฏิบัติ งาน ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว
และดานศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรม โดยเปาหมายในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ตองกําหนดใหมีความ
ชัดเจน และครอบคลุมพนักงานสวนตําบลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบล
ทุกตําแหนงโยกําหนดใหพนักงานสวนตําบลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3 ป ของ
แผนแมบทการพัฒนาพนักงานสวนตําบล และมีการกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสํารับพนักงานสวนตําบลแตละ
ตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ไดแก หลักสูตรความรูพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ  หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของ
งานในแตละตําแหนง  หลักสูตรดานการบริหาร  และหลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม เปนตน

ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามประกาศ  ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน ๒๕4๕ (และฉบับแกไขเพ่ิมเติม)
ขอ ๒๖๙ องคการบริหารสวนตําบลไรโคก จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63) ข้ึน โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป (รอบประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63) ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก โดยจัดทําใหครอบคลุมถึง
พนักงานสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป ทุกตําแหนง
ในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลไรโคก

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก



สารบัญ

หนา
สวนท่ี ๑ หลักการและเหตุผล ๑

สวนท่ี ๒ วัตถุประสงคและเปาหมาย ๔

สวนท่ี ๓ หลักสูตรการพัฒนา ๕

สวนท่ี ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา ๖

สวนท่ี ๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา ๑1

สวนท่ี ๖ การติดตามและประเมินผล ๑4

ภาคผนวก

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

-รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลไรโคก



สวนที่ ๑
หลักการและเหตุผล

๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล

๑.๑ ภาวการณเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร

จัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ   การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทํางาน เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตางๆ มาพัฒนาองคการ  ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรูภายในองคการ เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู  ท่ีมีอยูภายในองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม

๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง

สมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”

“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศ
ท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ตั้งแตอดีตจน
ตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหมๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม

๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพ่ือการ
นํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”



- ๒ -

๑.๓ ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเพชรบุรี
ตาม คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการ

บริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)
ในหมวดท่ี ๑๒ การบริหารงานบุคคล  สวนท่ี ๓ การพัฒนาพนักงานสวนตําบล ไดกําหนดใหองคการบริหารสวน
ตําบลมีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา ๕ ดาน  ดังนี้

๑. ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม
เพ่ือใหเปนไปตามประกาศพนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไข

การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน)
ขอ ๒๖๙, ๒๗๐, ๒๗๑, ๒๗๒, ๒๗๓, ๒๗๔ และ ๒๗๕ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาข้ึน โดยจัดทําใหสอดคลองกับ
แผนอัตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก และจัดทําใหครอบคลุมถึงพนักงานสวนตําบล
ขาราชการ/พนักงานครู พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางท่ัวไป ขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก



- ๓ -

๑.๔ การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะหของแตละท่ีจริงๆ)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง

ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ

๒. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงาน
ท่ีปฏิบัติ

๓. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
ใหทันสมัยอยูเสมอ

๔. มีจํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน
๕. ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาท้ังดาน

วชิาการและดานพัฒนาบุคลากร

จุดออน (Weaknesses)
๑. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค

สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน
และกัน

๒. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

๓. เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ีและความ
รับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย

๔. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกําลังใจ ท่ีจะทําใหขาราชการและ
เจาหนาท่ีทุมเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน

โอกาส (Opportunities)
๑. นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
๔. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ภัยคุกคาม(Threats)
๑. ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน
๒. กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๕ ประเด็นท่ีตองพัฒนา
๑. ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน
๒. ควรมีการพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ
๓. บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ
๔. พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
๕. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ
๖. วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม
๗. พัฒนาการกระจายอํานาจ
๘. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ



- ๔ -

สวนท่ี ๒
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา

๒.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
๑. เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
๒. เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง

ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก
๓. เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากท่ีสุด
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้

๑. ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม

๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถ่ิน  พนักงานสวนตําบล
๒. การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถ่ิน และพนักงานจาง
๓. การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถ่ิน  ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน



- ๕ -

สวนท่ี ๓
หลักสูตรการพัฒนา

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



- ๖ -
สวนท่ี ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจาง

ที่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค การดําเนนิการ
ปงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา

ป 2561
(จํานวนคน)

ป 2562
(จํานวนคน)

ป ๒๕63
(จํานวนคน)

อบต.
ดําเนนิการเอง

สงฝกอบรมกบั
หนวยงานอืน่

๑

๒

๓

๔

หลักสตูรเก่ียวกับปลดั อบต.หรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับหัวหนาสาํนักปลดั
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับผูอํานวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับผูอํานวยการกอง
ชางหรือหลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

-เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ใหมีทักษะ ความรู และความเขาใจใน
การบริหารงานมากยิ่งข้ึน
-เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนาสวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ
ความรู และความเขาใจในการบรหิารงานใน
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน
-เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนาสวนราชการแตละสวน/กอง ใหมี
ทักษะ ความรู และความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน
-เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนาสวนราชการแตละสวน/กอง ใหมี
ทักษะ ความรู และความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน

ปลัด อบต. ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

หัวหนาสวน/ผอ.กอง แตละสวน
ราชการไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

หัวหนาสวน/ผอ.กอง แตละสวน
ราชการไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

หัวหนาสวน/ผอ.กอง แตละสวน
ราชการไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

/

/

/

/



- ๗ -
สวนท่ี ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจาง

ที่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค การดําเนนิการ
ปงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา

ป 2561
(จํานวนคน)

ป 2562
(จํานวนคน)

ป ๒๕63
(จํานวนคน)

อบต.
ดําเนนิการเอง

สงฝกอบรมกบั
หนวยงานอืน่

๕

๖

๗

๘

หลักสตูรเก่ียวกับผูอํานวยการกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับนักวิเคราะห
นโยบายและแผนหรือหลักสตูรอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับนักทรัพยากร
บุคคลชํานาญการหรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

-หลักสูตรเก่ียวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

-เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหนาสวนราชการแตละสวน/กอง ใหมี
ทักษะ ความรู และความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน
-เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งข้ึน
-เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งข้ึน
-เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดี
ยิ่งข้ึน

หัวหนาสวน/ผอ.กอง แตละสวน
ราชการไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล  ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

/

/

/

/



- ๘ -
สวนท่ี ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจาง

ที่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค การดําเนนิการ
ปงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา

ป 2561
(จํานวนคน)

ป 2562
(จํานวนคน)

ป ๒๕63
(จํานวนคน)

อบต.
ดําเนนิการเอง

สงฝกอบรมกบั
หนวยงานอืน่

๙

๑๐

๑๑

๑๒

13

-หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานการเงิน
และบัญชี/นักวิชาการเงินและบัญชี
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานพัสดุ /
นักวิชาการพัสดหุรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานจัดเก็บ
รายได / นักวิชาการจดัเก็บรายได
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับนายชางโยธาหรอื
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

-เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยีิ่งข้ึน
-เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยีิ่งข้ึน
-เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยีิ่งข้ึน
-เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยีิ่งข้ึน
-เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยีิ่งข้ึน

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๒

3

2

1

๑

๒

3

2

1

๑

๒

3

2

1

/

/

/

/

/



- ๙ -
สวนท่ี ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจาง

ที่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค การดําเนนิการ
ปงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา

ป 2561
(จํานวนคน)

ป 2562
(จํานวนคน)

ป ๒๕63
(จํานวนคน)

อบต.
ดําเนนิการเอง

สงฝกอบรมกบั
หนวยงานอืน่

๑๔

๑๕

๑๖

17

หลักสตูรเก่ียวกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับครู หรือขาราชการ/
พนักงานครู หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

หลักสตูรเก่ียวกับ พนักงานจางทุก
ตําแหนง แตละตําแหนง หรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาตรี

-เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยีิ่งข้ึน
-เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยีิ่งข้ึน
-เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยีิ่งข้ึน
-เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทองถ่ินใหมีศักยภาพยิ่งข้ึนและ
สามารถนําความรูความสามารถกลับมา
พัฒนาทองถ่ิน

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

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

คัดเลือกผูมีคณุสมบัตเิพ่ือขอรับ
ทุนการศึกษา

๑

2

๑

1

๑

2

๑

1

๑

2

๑

1

/

/

/

/

/

/



- ๑๐ -
สวนท่ี ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี

๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจาง

ที่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค การดําเนนิการ
ปงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา

ป 2561
(จํานวนคน)

ป 2562
(จํานวนคน)

ป ๒๕63
(จํานวนคน)

อบต.
ดําเนนิการเอง

สงฝกอบรมกบั
หนวยงานอืน่

๑๘

๑๙

๒๐

21

การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ
ระดับปริญญาโท

การสงเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม

การพัฒนาระบบ IT ใหมี
ประสิทธิภาพ

การทําแผนการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบลเพ่ือการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ

-เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรทองถ่ินใหมีศักยภาพยิ่งข้ึนและ
สามารถนําความรูความสามารถกลับมา
พัฒนาทองถ่ิน
-เพ่ือเสริมเสริมสรางคณุธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล
ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจาง

-เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงาน
ไดดยีิ่งข้ึน
-เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ิน
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

คัดเลือกผูมีคณุสมบัตเิพ่ือขอรับ
ทุนการศึกษา

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

ติดตั้ง Internet ใหทุกสวนราชการ

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

1

๓

33

33

1

๓

33

33

1

๓

33

33

/

/

/

/



- ๑1 -

สวนท่ี ๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี

๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ขาราชการ/พนักงานครู และพนักงานจาง

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

13

14

15

หลักสตูรเก่ียวกับปลดัองคการบรหิารสวนตําบลหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับหัวหนาสาํนักปลดัหรือหลักสูตรอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับผูอํานวยการกองคลังหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับผูอํานวยการกองชางหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับผูอํานวยการกองการการศึกษาฯ
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผนหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับนักทรัพยากรบคุคลหรือหลักสตูร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการหรือหลักสตูร
อ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานการเงินและบัญชี/
นักวิชาการเงินและบญัชีหรือหลกัสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานพัสด/ุเจาพนักงาน
พัสดุหรือหลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับเจาพนักงานจัดเก็บรายได/เจา
พนักงานจัดเก็บรายไดหรือหลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับนายชางโยธาหรอืหลักสูตรอ่ืนท่ี
เก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
หลักสตูรเก่ียวกับครู หรือ ขาราชการ/พนักงานครู
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

20,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

20,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

20,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

20,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

5๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

20,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

2๐,๐๐๐

20,๐๐๐

๕0,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ขอบัญญัติงบประมาณ

ขอบัญญัติงบประมาณ

ขอบัญญัติงบประมาณ

ขอบัญญัติงบประมาณ

ขอบัญญัติงบประมาณ

ขอบัญญัติงบประมาณ

ขอบัญญัติงบประมาณ

ขอบัญญัติงบประมาณ

ขอบัญญัติงบประมาณ

ขอบัญญัติงบประมาณ

ขอบญัญัติงบประมาณ

ขอบัญญัติงบประมาณ

ขอบัญญัติงบประมาณ

ขอบัญญัติงบประมาณ

ขอบัญญัติงบประมาณ



- ๑3 -

สวนท่ี ๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
แผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  อําเภอบานลาด  จังหวัดเพชรบุรี

๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจาง  และพนักงานจาง

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา งบประมาณ (บาท) ที่มาของงบประมาณ๒๕๕8 ๒๕๕9 ๒๕60
16

17

๑8

19

๒0

๒1

หลักสตูรเก่ียวกับพนักงานจาง ทุกตําแหนงหรือ
หลักสตูรอ่ืนท่ีเก่ียวของ
การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี

การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท

การสงเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม

พัฒนาระบบ IT ใหมีประสิทธิภาพ

จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล
เพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ

๒๐,๐๐๐

-

-

-

๓๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

-

-

-

๓๐,๐๐๐

-

๒๐,๐๐๐

-

-

-

๓๐,๐๐๐

-

ขอบัญญัติงบประมาณ

-

-

-

ขอบัญญัติงบประมาณ

-

รวม ๕20,๐๐๐ ๕20,๐๐๐ ๕20,๐๐๐



- ๑4 -

สวนท่ี ๖
การติดตามประเมินผล

๑. องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล
ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก

ประกอบดวย
๑. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ
5. หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ/เลขานุการ
6. นักทรัพยากรบุคคล ผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการ มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานสวนตําบล กําหนด
วิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  อยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคกทราบ



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพฒันาการพนกังานสวนตําบล
(รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)

คร้ังที่ ๑/๒๕60
วันที่ 18 สิงหาคม 2560

ณ  ทีท่ําการองคการบริหารสวนตําบลไรโคก อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี
.................................................

ผูเขาประชุม
ท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง เปน ลายมือช่ือ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

นายสมิง  คงประเสริฐ
นางณัฐฐิญา  แปนไทย
นายอรุณ  เฟองฟู
นางสาวชุติกาญจน ดังสทาน
วาท่ีรอยตรีภาคภูมิ เอ่ียมเพชร
นางธาวินี  ชาววงศจันทร

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

ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ/เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

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

ผูเขารวมประชุม (ไมมี)



เปดประชุมเวลา 10.00 น.

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายสมิง  คงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63) เปนประธานท่ีประชุมกลาวเปดประชุม
และมอบหมายให นางณัฐฐิญา  แปนไทย ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการประชุม   โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
ปลัด อบต. - แจงเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63) ตามคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ท่ี
367/๒๕60 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานสวนตําบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง
ปจจุบัน

มติท่ีประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไมมี -

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
ปลัด อบต. - การจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61–

พ.ศ. ๒๕63) เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลท่ีกําหนดหลักเกณฑในการ
พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ตองมีการพัฒนาครอบคลุมท้ัง ๕ ดาน ไดแก

1. ดานความรู ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน   ไดแก  ความรู ท่ีเ ก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานโดยท่ัวไป  เชน  ระเบียบ  กฎหมาย  นโยบายสําคัญของรัฐบาล  สถานท่ี
โครงสรางของนโยบายตางๆ  เปนตน

2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ไดแก  ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ  เชน  งาน
ฝกอบรม  งานพิมพดีด งานบันทึกขอมูล  งานดานชาง ฯลฯ

3. ดานการบริหาร  ไดแก   รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน  เชน ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน
เปนตน

4. ดานคุณสมบัติสวนตัว   ไดแก   การชวยเสริมบุคลิกท่ีดี  สงเสริมใหสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดยอยางราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เชน
มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย  การเสริมสรางสุขภาพอนามัย
เปนตน

5. ดานศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เชน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต
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เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอยางมีความมีความสุข
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  จึงไดจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากร (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. พ.ศ. 2560)
ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผูบริหาร  อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม
จริยธรรม ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลไรโคก   ในการปฏิบัติงานราชการและ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ขอเชิญหวัหนาสาํนัก เปนผูชีแ้จงขอมูลเก่ียวกับ การจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63)

หัวหนาสํานักปลัด - การจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 –
พ.ศ. ๒๕63) นั้น จะตองมีความสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป (รอบปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63) และขอบัญญัติฯ ขององคการบริหารสวนตําบล ประกอบกับการจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรจะตองมีการรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน
ทันสมัย  ซึ่งไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ
โดยขอมูลควรแสดงแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  บุคลิกลักษณะของบุคลากรแตละคน
ความตองการ  ความคาดหวัง  และความตองการของบุคลากรในองคกร  การวิเคราะห
ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส  และ
ภาวะคุกคามหรือขอจํากัด  อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนา  รวมท้ัง
การวิเคราะหจุดออน  จุดแข็งของบุคลากรในองคกร  อันเปนสภาพแวดลอมภายในองคกร
ซึ่งท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา  ปจจุบัน
บุคลากรในองคกรสถานภาพการพัฒนาอยู    จุดไหน   สําหรับใชเปนประโยชนในการ
กําหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตท้ังนี้  โดยใชเทคนิค Swot analysis การ
พิจารณาถึงปจจัยภายใน  ไดแกจุดแข็ง (Strength - S) จุดออน (Weak - W) และปจจัย
ภายนอกไดแก  โอกาส (Oppotunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) เปนเครื่องมือ
ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลแลวพบไดดังนี้
การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะหของแตละท่ี
จริงๆ)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนงชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวก
รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
๒. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ
๓. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT ใหทันสมัยอยูเสมอ
๔. มีจํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน
๕. ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาท้ังดานวิชาการและดานพัฒนาบุคลากร
จุดออน (Weaknesses)
๑. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาคสวนราชการยังขาดความเชื่อมโยง
เก้ือหนุนซึ่งกันและกัน
๒. เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ีและความ รับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย
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๔. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ และขวัญกําลังใจ ท่ีจะทําใหขาราชการและ เจาหนาท่ีทุมเทกําลังกาย
และความคิดในการปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunities)
๑. นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนา
พนักงานสวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
๔. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ภัยคุกคาม(Threats)
๑. ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน
๒. กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
๑. เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบลไรโคก
๒. เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการ
พัฒนาตนเอง ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก
๓. เพ่ือใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากท่ีสุด
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้

๑. ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม

เปาหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถ่ิน  พนักงานสวนตําบล
๒. การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถ่ิน  และพนักงานจาง
๓. การพัฒนาพนักงานสวนตําบลทองถ่ิน  ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับท่ี
สูงข้ึน

ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรทองถ่ินมีการพัฒนาท้ังองคกรและตอเนื่อง จึง
รางโครงการฝกอบรม/พัฒนาบุคลากร ใหคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานสวน
ตําบล พิจารณาและแกไขเพ่ิมเติมโครงการใหเหมาะสมกับองคกร โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. หลักสูตรปลัดองคการบริหารสวนตําบล (นักบริหารงานทองถ่ิน)
๒. หลักสูตรหัวหนาสํานักปลดั (นักบริหารงานท่ัวไป)
๓. หลักสูตรผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
๔. หลักสูตรผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)
๕. หลักสูตรผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (นักบริหารงาน
การศึกษา)
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๖. หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน
๗. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
8. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
9. หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ
10. หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบัญช/ีนักวิชาการเงินและบัญชี
๑1. หลักสูตร เจาพนักงานพัสดุ /นักวิชาการพัสดุ
๑2. หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได/นักวิชาการจัดเก็บรายได
๑3. หลักสูตรนายชางโยธา
๑4. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
๑5. หลักสูตรครู หรือขาราชการ/พนักงานครู
๑6. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง
๑7. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๑8. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
19. การสงเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรม
๒0. พัฒนาระบบ IT ใหมีประสิทธิภาพ
๒1. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบลเพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ

จากหลักสูตรดังกลาวขางตน จะมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลใน
รูปแบบของคณะกรรมการประเมินประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลไรโคก ประกอบดวย
๑. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ
5. หัวหนาสํานักปลัด กรรมการ/เลขานุการ
6. นักทรัพยากรบุคคล ผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการ มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงาน
สวนตําบล  กําหนดวิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
อยางนอยปละ ๑ ครั้ง   แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหาร
สวนตําบลไรโคกทราบ ครับ (ขอใหคณะกรรมการทุกทานไดตรวจดูตามเอกสารราง
แผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล ท่ีไดแจกใหไปแลวประกอบนะครับ)

ดังท่ีไดอธิบายไปนั้น เปนรางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร
สวนตําบลไรโคก (รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563) คณะกรรมการทานใด
เห็นสมควรแกไข หรือเพ่ิมเติมอยางไรเชิญครับ

ประธานกรรมการ มีทานใดเสนอเพ่ิมเติมจากท่ีบุคลากรชี้แจงหรือไมคะ  เชิญคะ
ท่ีประชุม -ไมมี-
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ประธานกรรมการ ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบการพิจารณาจัดทํารางแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63) ดวยครับ

ท่ีประชุม มีติเห็นชอบการพิจารณาจัดทํารางแผนการพัฒนาพนักงานสวนตําบล (รอบประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ. ๒๕63) โดยเอกฉันท และเห็นควรนําเสนอให
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล จังหวัดเพชรบุรี พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป

ประธานกรรมการ มีทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม
ท่ีประชุม ไมมี
ประธานกรรมการ เม่ือไมมีใครสงสัย หรือมีเรื่องอ่ืนใด กระผมขอปดประชุมครับ

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ
- ไมมี -

ปดประชุมเวลา ๑2.0๐ น.

(ลงชื่อ) วาท่ีรอยตรี ภาคภูมิ  เอ่ียมเพชร ผูบันทึกรายงานการประชุม
(ภาคภูมิ  เอ่ียมเพชร)
กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ) สมิง คงประเสริฐ ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายสมิง  คงประเสริฐ)

ประธานกรรมการ



ภาคผนวก


