
     รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  
(ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕66) 

ครั้งที่  1/๒๕๖3 
วันที่  19  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖1  เวลา  13.00 น. 
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เริ่มประชุมเวลา 13.00         

  - เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผม นายเสน่ห์  แก้วระยับ ประธานคณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนา
พนักงานส่วนต้าบล (ประจ้าป ี พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕66) ขอเปิดประชุม และมอบหมายให้ นางบูชารัตน ์สนจิตร์    
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าแร้ง ด้าเนินการประชุม ดังนีค้รับ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ปลัด อบต.  1.1 แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต้าบล (ประจ้าปี พ.ศ.         
25๖4 - 2566  ตามค้าสั่งองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าแร้ง ที่ 75  /๒๕๖ 3 ลงวันที่             
5 สิงหาคม 2563  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต้าบลจังหวัด
เพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต้าบลฯ 
โดยสัดส่วนของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 

      1)  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล         ประธานคณะกรรมการ 
   2 )  ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล    คณะกรรมการ  
   3 )  ผู้อ้านวยการกองคลัง               คณะกรรมการ 
   4)  ผู้อ้านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ  
   5 )  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะกรรมการ  
   6)  ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม    คณะกรรมการ  
    7)  หัวหน้าส้านักปลัด      กรรมการและ    
                                                                                                        เลขานุการ 

/1.2 คณะกรรมการ... 
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  1.2 คณะกรรมการมีหน้าที่  วิเคราะห์และก้าหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตามแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนต้าบล รวมถึง เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง แผนพัฒนาพนักงานส่วนต้าบลรายปี รวมถึงจัดท้า
แผนพัฒนาพนักงานส่วนต้าบล 3 ปี ประจ้าปีงบประมาณ 2564 -2566  ให้สอดคล้องตามแผนอัตราก้าลัง 
3 ปี โดยร่วมพิจารณาอย่างน้อยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 
    1 ) ก้าหนดเป้าหมายในการพัฒนา ครอบคลุมพนักงานส่วนต้าบลตามแผนอัตรา   
ก้าลัง 3 ปี   

  2 ) ก้าหนดหลักสูตรการพัฒนา ส้าหรับพนักงานส่วนต้าบลแต่ละประเภท ร ะดับ 
ต้าแหน่ง โดยต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐาน   
ในการปฏิบัติราชการ  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต้าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หรือ หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  3 ) ก้าหนดวิธีการพัฒนา โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้เหมาะสม ตามความจ้าเป็น กับ  
ผู้เข้ารับการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร เช่น การปฐมนิเทศการ
ฝึกอบรม การศึกษา หรือดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาการสอนงาน การให้ค้าปรึกษาหรือ
วิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
  4 ) ก้าหนดงบประมาณรวมถึง จัดสรรงบประมาณส้าหรับการพัฒนาพนักงานส่วน
ต้าบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนต้าบลอย่างชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่าง         
มีประสิทธิภาพ 
  5 ) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ ผลการพัฒนาพนักงานส่วนต้าบล เพื่อให้ทราบ
ถึงความส้าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการ
พัฒนา 
 

มติที่ประชุม    - รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

      -  ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

        -  ไม่มี  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ปลัด อบต. 4.1  การจัดท้าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต้าบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๓)   
  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากร  
  ท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 

 ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 ๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต้าแหน่ง 
 ๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
 ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  
 ๕.  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

 
/- ขอให้... 
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- ขอให้นายอ้าพล  สีสว่าง กรรมการ/ เลขานุการ  เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการ 

 จัดท้าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต้าบล (ประจ้าปี พ.ศ. 2564 - 2566)     
นายอ าพล สีสว่าง 4.2  การจัดท้าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต้าบล (ประจ้าปี พ.ศ. 2564 - 2566) นั้น 
 จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตราก้าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)    

และข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนต้าบล  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
มีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง จึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร และให้ 
คณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาพนักงานส่วนต้าบล  พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการ 
ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้  
๑.  หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต้าบล) 

 ๒.  หลักสูตรหัวหน้าส้านักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)  
 ๓.  หลักสูตรผู้อ้านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) 
 ๔.  หลักสูตรผู้อ้านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)  
 ๕.  หลักสูตรผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)  
 ๖.  หลักสูตรผู้อ้านวยการสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)  
 ๗.  หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๘.  หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 ๙.  หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล  
 ๑๐. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๑๑. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ  
 ๑๒. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา  
 ๑๓. หลักสูตร นายช่างโยธา  
 ๑๔. หลักสูตรลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้างทุกต้าแหน่ง 
 ๑๕. อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน อบต.  
 1๖. อบรมองค์การบริหารส่วนต้าบลใสสะอาด  
 1๗. อบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร 

18. โครงการเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง   

มติที่ประชุม    - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องอ่ืน ๆ 

ประธาน - การประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนต้าบล 3 ปี เราจะด้าเนินการอย่างไร 

นายอ าพล สีสว่าง  - หลังเสร็จสิ้นการประชุมเพ่ือพิจารณาแผนในวันนี้แล้ว ในส่วนของงานการเจ้าหน้าที่ก็จะ
ได้จัดเตรียมเอกสารเสนอขอความเห็นชอบ ก.อบต.จังหวัดพร้อมกับแผนอัตราก้าลัง 3 ปี 
ครับ เพื่อให้ทันการประชุม เดือน สิงหาคม 2563 และประกาศใช้ ทันวันที่ 1ตุลาคม 
2563 ครับ 

ประธาน  - ครับ ก็คงเห็นเส้นทางการด้าเนินการแล้ว มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผมขอปิด
ประชุม 

 
/เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐  น. 

 
 

                           ลงชื่อ ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม 
  (นายอ้าพล สีสว่าง) 
กรรมการ/เลขานุการ 

 
 

                                ลงชื่อ .................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางบูชารัตน์  สนจิตร์) 

กรรมการ 
 

                                    ลงชื่อ.................................................เห็นชอบรายงานการประชุม 
     (นายเสน่ห์  แก้วระยับ) 

    ประธานกรรมการ 
 
 

 


