รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 2/๒๕61
ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา ๑3.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่
.....................................................................................
รายชื่อคณะกรรมการฯผู้มาประชุม
๑. นายอานนท์ หาญสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.ปริยากร ศรีระการ
ปลัดอบต.หนองไม้ไผ่
กรรมการ
๓. นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์ หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ คุณวงศ์
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
5. นางปัญญาพร เบี้ยกระโทก ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
6. น.ส.ทัดดาว บุญวาสนา
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ
รายชื่อคณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

นายอานนท์ฯ
ประธานฯ

เมือ่ ที่ประชุมพร้อมแล้วผมขอเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ตามคาสั่ง องค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองไม้ ที่ 30/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2561 เรื่ อง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการจัด ทาแผนพัฒ นาบุค ลากร พ.ศ. 2561 ซึ ่ง
คณะกรรมการประกอบไปด้วย
๑. นายอานนท์ หาญสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
๒. น.ส.ปริยากร ศรีระการ
ปลัดอบต.หนองไม้ไผ่
กรรมการ
๓. นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์ หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ คุณวงศ์
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
5. นางปัญญาพร เบี้ยกระโทก ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
กรรมการ
6. น.ส.ทัดดาว บุญวาสนา
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการที่มีหน้าที่ ดังนี้
จัดทาแผนพัฒ นาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริ ย ธรรม อั น จะท าให้ ป ฏิบั ติ หน้ าที่ ราชการในตาแหน่ง ของพนัก งานส่ ว นตาบลมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานประชุม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม

เห็นชอบรายงานการประชุม ดังนี้
๑. ให้งานการเจ้าหน้าที่ สานักงานปลัด ดาเนินการติดตาม ประเมินผลและควบคุมการ
ฝึกอบรมของพนักงานส่วนตาบลให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕61 ทั้งนี้ ให้
คานึงถึงความคุ้มค่าและประหยัดด้วย
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๒. กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อสรุป
รายงานผลการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
(ภายในเดือนตุลาคม ๒๕61)
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การติดตาม ประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี ๒๕61
นายอานนท์ฯ
ครับ ตามที่เราได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ 2561 ขึ้น โดยมี
ประธานฯ
วัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่
๓. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รองรับปัญหาความต้องการของประชาชนได้เต็มกาลังความสามารถ
4. เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี
เป้าหมาย คือ
๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการบริหาร
๔. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๕. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๖. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการทางานเป็นทีม การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ศึกษาอบรมต่อในระดับที่สูงขึ้น
ดังนั้น วันนี้ ผมจึงให้คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร มาร่วมกันประชุมสรุป
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประจาปี ๒๕61 ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือมีปัญหาอุปสรรคใดๆ
หรือไม่ ผมขอให้หัวหน้าสานักปลัด แจ้งสรุปผลรายชื่อพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างที่
ผ่านการฝึกอบรม ประจาปี ๒๕61 ว่ามีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรใดบ้าง และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี ๒๕61 หรือไม่ เพื่อนามาพัฒนาการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
ในปีต่อไป ขอเชิญหัวหน้าสานักปลัดครับ
นายเฉลิมเกียรติฯ
เรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านครับ ผมขอสรุปรายชื่อผู้บริหาร
กรรมการ
สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ที่ผ่านการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ
๒๕61 ดังนี้

ข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕61
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่ อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ที่
๑.
๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

7.

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หลักสูตร/โครงการ

ฝึกอบรม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานฯ
พนักงานส่วนตาบล และพนักงาน พนักงานส่วนตาบล และ
ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2561
จ้าง ทุกท่าน
พนักงานจ้าง
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
นายสายนาถ ทองกลาง
ประธานสภาองค์การบริหาร
โครงการ “เจาะลึกการประชุมสภา
ส่วนตาบล
ท้องถิ่น วาระ 1 รับหลักการวาระ 2ฯ”
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
พัทยา จ.ชลบุรี
นางสุนันท์ เมินกระโทก
รองประธานสภาองค์การ
โครงการ “เจาะลึกการประชุมสภา
บริหารส่วนตาบล
ท้องถิ่น วาระ 1 รับหลักการวาระ 2ฯ”
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
พัทยา จ.ชลบุรี
นายประถม พบกระโทก
รองนายกองค์การบริหารส่วน โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ตาบลหนองไม้ไผ่
ราชการส่วนท้องถิ่นสาหรับผู้บริหารฯ”
วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราฯ
กรุงเทพฯ
นางสาวปริยากร ศรีระการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล โครงการ “การเตรียมความพร้อมในการ
หนองไม้ไผ่
รับสมัครเลือกตั้ง แนวทางในการปฏิบัติ
นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์
หัวหน้าสานักปลัด
ตนเมื่อได้รับการแต่งตั้งฯ” วันที่14-16
นางเพ็ญวดี เดชพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีนาคม 2561 ณ โรงแรมสบายโฮเทล
จังหวัดนครราชสีมา
นางปัญญาพร เบี้ยกระโทก
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนา
นางพรพรรณ ทิพย์พันดุง
ครู
ศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณ
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ” วันที่ 3-6 พฤษภาคม
2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์
กรุงเทพฯ
นายอานนท์ หาญสูงเนิน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล โครงการ “เจาะลึกการประชุมสภา
ท้องถิ่น วาระ 1 รับหลักการวาระ 2ฯ”
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
พัทยา จ.ชลบุรี

ที่

ชื่อ – สกุล

8. นายทัศน์พล แก่นตระการฤทธิ
กุล

9. นางสาวปริยากร ศรีระการ

10. นางเพ็ญวดี เดชพร
นางสาววารุณี จุลสี

11. นายศรเกียรติ แผนวิชิต
นางสาวทัดดาว บุญวาสนา

12. นางสาวนนทพร เคนจาปา

13. นางสาวปริยากร ศรีระการ
นางเพ็ญวดี เดชพร

14. นางปัญญาพร เบี้ยกระโทก
นายศรเกียรติ แผนวิชิต
นางสาวนภา พาสกระโทก
นางพรพรรณ ทิพย์พันดุง
นางภควรรณ พิมพ์ปรุ
นางสาวรุ่งทิพย์ คุ้มจินดา
นางสาวประภาพร ราชู
นางสาวสุวรรณา คลุ้มกระโทก
นางสาวดนิดา โขนกระโทก

ตาแหน่ง

หลักสูตร/โครงการ
ฝึกอบรม
เลขานุการนายกองค์การบริหาร โครงการ “เจาะลึกการประชุมสภา
ส่วนตาบล
ท้องถิ่น วาระ 1 รับหลักการวาระ 2ฯ”
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
พัทยา จ.ชลบุรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล โครงการ “เจาะลึกการประชุมสภา
ท้องถิ่น วาระ 1 รับหลักการวาระ 2ฯ”
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561 ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
พัทยา จ.ชลบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โครงการ “การจัดทางบประมาณ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ รายจ่าย ประจาปี พ.ศ. 2562 ฯ วันที่
แผน
11 – 13 พฤษภาคม 2561 ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน
พัทยา จ.ชลบุรี
นักวิชาการศึกษา
“การปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงาน
นักทรัพยากรบุคคล
ส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่” รุ่นที่ 20
ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2561
ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.
บุรีรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ
โครงการฝึ ก อบรม “การใช้ ภ าษา
ราชการผิดอาจทาให้ชีวิตเปลี่ยน กับงาน
ธุ ร การฯ” วั น ที่ 8 – 10 มิ ถุ น ายน
2561 ณ โรงแรมวีวัน จ.นครราชสีมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล โครงการ “เทคนิ ค การท าส านวนการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สอบข้อเท็จจริงความรับผิ ดทางละเมิด
ฯ” วั นที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ
โ ร ง แ ร ม ส บ า ย โ ฮ เ ท ล จั ง ห วั ด
นครราชสีมา
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
โครงการ “เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต
นักวิชาการศึกษา
เรียนรู้นอกห้องเรียน ประจาปี 2561”
ครู
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ สวนสัตว์
ครู
นครราชสีมา
ครู
ครู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ที่

ชือ่ – สกุล

นางสาวสัทญา เฉาะกระโทก
15. นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์

16. นางสาวปริยากร ศรีระการ
นางปัญญาพร เบี้ยกระโทก

17. นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์
นางเพ็ญวดี เดชพร
นางสาววารุณี จุลสี

18. นางสาวศศิธร ขาวนอก

19. นางสาวทัดดาว บุญวาสนา

20. นายเฉลิมเกียรติ ศรีพลพิทักษ์
นางสาวชัชนันท์ อ่อนดอน
นางสาวนนทพร เคนจาปา
21. นางสาวชัชนันท์ อ่อนดอน

ตาแหน่ง

คนงานทั่วไป
หัวหน้าสานักปลัด

หลักสูตร/โครงการ
ฝึกอบรม

โครงการ “การพิ จ ารณางบประมาณ
รายจ่ า ยประจ าปี พ.ศ. 2562 ตาม
อ านาจหน้ า ที่ ข องสภาท้ อ งถิ่ น ภายใต้
รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายจั ด ตั้ ง พร้ อ ม
หลั ก เกณฑ์ ฯ ระหว่ า งวั น ที่ 22 – 24
มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสบาย
โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล โครงการ “แนวทางการซั ก ซ้ อ มการ
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
จั ด ท างบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
2562 ตามระเบียบหนังสื อสั่งการใหม่
ฯ” วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 ณ
โรงแรมฟอร์ จู น ราชพฤกษ์ จั ง หวั ด
นครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัด
โครงการ “เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกา ร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริหารงานบุคคล การจัดทาแผนพัฒนา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ วันที่
แผน
19-20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม
สตาร์ เ ว ล บาหลี รี ส อร์ ท จั ง หวั ด
นครราชสีมา
นักพัฒนาชุมชน
โครงการ “การพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและงาน
พัฒนาชุมชนฯ วันที่ 20-22 กรกฎาคม
2561 ณ โ รงแรมโ ฆษะ จั ง หวั ด
ขอนแก่น
นักทรัพยากรบุคคล
โครงการ “เทคนิคการบริหารงานบุคคล
การเลื่อนระดับตามมติ ก.กลางฯ วันที่
21-22 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม
สตาร์เวล บาหลี จังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัด
โครงการ “หลักกฎหมายปกครองและ
นักพัฒนาชุมชน
คดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ของหน่วยงานทางปกครองฯ” วันที่ 910 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม ดิ อิมพิ
เรียล โฮเทจ จังหวัดนครราชสีมา
นักพัฒนาชุมชน
หลักสูตร “นักพัฒนาชุมชน” รุ่นที่ 20
ระหว่ า งวั น ที่ 26 สิ ง หาคม – 21
กั น ยายน 2561 ณ สถาบั น พั ฒ นา
บุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

22. นางปัญญาพร เบี้ยกระโทก
นายศรเกียรติ แผนวิชิต

ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการศึกษา

23. นางสาวนนทพร เคนจาปา

เจ้าพนักงานธุรการ

24. นางสาวปริยากร ศรีระการ
นางปัญญาพร เบี้ยกระโทก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ

25. นางสาวปริยากร ศรีระการ
นางเพ็ญวดี เดชพร
นางสาวศศิธร ขาวนอก
นายยุทธภูมิ ธีระวัฒนา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไป

หลักสูตร/โครงการ
ฝึกอบรม
โครงการ “เพิ่ ม ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน
ด้ า นการพั ส ดุ แ ละการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งฯ
วั น ที่ 21-24 สิ ง หาคม 2561 ณ
โรงแรมบียอนด์ กรุงเทพฯ
โครงการ “เทคนิ ค การเขี ย นหนั ง สื อ
ราชการและการจั ด ท าผลงานทาง
วิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฯ วั น ที่ 30-31 สิ ง หาคม 2561 ณ
โ ร ง แ ร ม ส บ า ย โ ฮ เ ท ล จั ง ห วั ด
นครราชสีมา
โครงการ “เตรียมความพร้อมบุคลากรที่
มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง
ท้ อ งถิ่ น ” วั น ที่ 27 -30 สิ ง หาคม
2561 ณ โรงแรมนภาลั ย จั ง หวั ด
อุดรธานี
โครงการ “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับ
การปฏิ รู ป ท้ อ งถิ่ น ” วั น ที่ 17-19
กันยายน 2561 ณ โรงแรมสบาย
โฮเทล จังหวัดนครราชสีมา

นามา
ประสิทธิภาพ

จากรายงานการสรุปรายชื่อผู้ผ่า นการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 จะ
เห็นว่าพนักงานมีความสนใจในหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
สวัสดิการ และหลักสูตรเฉพาะตาแหน่ง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่ได้สารวจ
ความต้องการฝึกอบรม และผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับคือพนั กงานได้รับความรู้ สามารถ
ต่ อ ยอดการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
ถื อ ว่ า เป็ น การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
มากยิ่งขึ้น และเกิดความคุ้มค่าจากการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม

นายอานนท์ฯ
ประธานฯ

ดีมากครับ ทีท่ ุกท่านมีความกระตือรือร้น ที่อยากจะได้รับข้อมูลความรู้ใหม่ๆ
ท่านปลัดอบต.ฯ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

น.ส.ปริยากรฯ
กรรมการฯ

ค่ะ เรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่าน ตามที่เราได้กาหนดหลักสูตรการ
พัฒนาบุคลากร ในแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี พ.ศ. 2561 ได้แก่
๑. หลักสูตรพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หรือ หลักสูตรความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๓. หลักสูตรด้านการบริหาร
๔. การส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๕. หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างเสริมการทางาน
ดังที่ได้กล่าวมานั้น จะเห็นว่าใน ปีงบประมาณ ๒๕61 พนักงานส่วนตาบลส่วนใหญ่
ได้ผ่านการฝึกอบรมที่ตรงกับหลักสูตรตามแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งหลักสูตรที่อบต. เป็น

ผู้ดาเนินการฝึกอบรมเอง และหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการฝึกอบรม และได้มีการนาหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการรวมกันตามความจาเป็นและการประหยัดงบประมาณ
แต่ที่น่าสนับสนุน คือ ด้านการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นั้น อยากให้
พนักงานส่วนตาบล ไม่รวมพนักงานจ้าง ได้รับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโททุกราย โดยเฉพาะ
นักบริหาร ค่ะ
นายอานนท์ฯ

ผมเห็ น ด้ว ยกับ ปลั ด อบต.ฯ ว่านักบริห าร เช่น นักบริห ารงานควรศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวท่านเอง และต่อยอดความรู้นามาพัฒนาอบต.
และตาบลต่อไปครับ

ระเบียบวาระที่ ๔
นายอานนท์ฯ
ประธานฯ

เรื่องอื่น ๆ
มีท่านใดจะเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ ไหมครับ................................
ถ้าไม่มี ผมขอสรุปผลการประชุม ดังนี้
๑. การฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี ๒๕61 เป็นไปตามแผน
พนักงานส่วนตาบลให้ความร่วมมือ และตื่นตัวในการหาความรู้ใหม่ๆ
๒. ให้สานักงานปลัด ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามความต้องการฝึกอบรม
ของพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ ๒๕62 และรายงานให้
นายกอบต.ฯ ทราบ เพื่อนามาพัฒนาหรือปรับปรุงแผนการฝึกอบรมฯ ปี ๒๕62
ต่อไป

เลิกประชุม

ผมขอขอบคุณทุกท่านและขอปิดการประชุมในวันนี้
เวลา 15.00 น.
ลงชื่อ…………….................…………………….ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวทัดดาว บุญวาสนา)
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ………………………………….………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอานนท์ หาญสูงเนิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองไม้ไผ่
ประธานกรรมการฯ

