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สวนที่ 1
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลองคการบริหารสวนตําบลปะโด
การพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลปะโด ได กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
เปาหมายเชิงกลยุทธ และยุทธศาสตรในการพัฒนากําลังคน เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบลปะโด
“ปฏิบัติราชการอยางมืออาชีพ เปนที่เชื่อถือศรัทธา ของประชาชน”
ทันสมัย (M : Modern)
: ความทันสมัยในการใชระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถายทอดและสามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาขาราชการ
รวมใจประสาน (U : UMTY)
: ความรวมมือประสานเปนหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลปะโด
ตามประเด็นยุทธศาสตร ใหบรรลุไดตามเปาหมาย
บริการเปนเลิศ (S : SERVICE – MIND)
: การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ขาราชการ คือ ผูทํางานให
ประชาชนชื่นใจ” การใหบริการประชาชนดวยความจริงใจ เพื่อสนองนโยบายรัฐใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติ
ระเบี ยบบริหารราชการแผน ดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริห ารราชการตามพระราชบั ญญั ติตองเป นไปเพื่ อ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาเชิงภารกิจแหงแหง
รัฐ การลดขั้น ตอนการปฏิ บั ติงาน การลดภารเกิด และยุบ เลิกหนวยงานที่ ไมจําเปน การกระจายภารกิจ และ
ทรัพยากรให แก ทองถิ่ น การกระจายอํานาจ การตัด สิ น ใจ การอํ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน โดยมี ผูรับ ผิดชอบตอผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติห นาที่ของสวนราชการตองใชวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY)
: ข า ราชการองค การบริห ารสว นตํ าบลปะโดจะต อ งปฏิ บั ติ ห น าที่ ร าชการด ว ยความ
โปรงใส และเปนธรรม

-2พันธกิจ
• สรางระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรูใหเปนมาตรฐาน
• สงเสริมการงานแบบบูรณาการ ภายใตหลักการมีสวนรวมเพื่อสรางทีมงานและเครือขาย โดยเนนการมี
สัมพันธภาพที่ดี
• สงเสริมและพัฒ นากระบวนการเรียนรูบุคลากร อบต.ปะโดทุกสวนราชการ/หนวยงานอยางเปนระบบ
ตอเนื่องและทั่วถึง
• เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตางๆ
• ดําเนิ น การและพั ฒ นาการฝ กอบรม โดยการให ความรูความเขาใจทั กษะและทั ศนคติในกระบวนการ
ทํางาน ตลอดจนเสริมสรางความเชื่อมั่นตนเอง และใหเกิดแกบุคลการในสังกัดทุกหนวยงาน
เปาหมายเชิงกลยุทธ
• บุ คลากรองคการบริห ารส วนตํ าบลปะโดสามารถปฏิบั ติงานได อยางมื ออาชี พ (Knowledge Worker)
สอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ
• ระบบการพัฒ นากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลปะโดมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒ นา
บุคลากรของ อบต.ปะโด ไดอยางมีประสิทธิภาพ
• วิชาการและระบบสารสรเทศการฝกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
• กระบวนการเรียนรูของบุคลกรสังกัด อบต.ปะโด มีความตอเนื่อง สามารถสรางองคความรูและเผยแพร
สาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Sternths : S)
1. ผู บ ริ ห ารมี ค วามสนใจเห็ น ความสํ า คั ญ ในการพั ฒ นาบุ ค ลกรโดยการส งบุ ค ลากรเข ารั บ การ
ฝกอบรม
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
3. มีความพรอมดานสถาบันการศึกษา มีเครือขายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
และปริญญาโท ในจังหวัดปตตานี
4. กรมสงเสริมใหความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการหาแนวทางใหพนักงานสวนทองถิ่นไดเขารับ
การฝกอบรมอยางทั่วถึง
5. บุคลากรมีความกาวหน าในสายงาน เนื่ องจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดขยายใหญ ปรับ
ขนาดเปนขนาดกลาง และมีแนวโนมที่จะจัดตั้งเปนเทศบาลตําบลในอนาคต
6. พนักงานสวนตําบลมีโอกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต
ภายในสํานักงาน

-3จุดออน (Weaknesses : W)
1. สํานักงานมีความคับแคบ ไมเพียงพอในการใหบริการ
2. จํานวนพนักงานสวนตําบลบรรจุแตงตั้งไมครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกวาจํานวน
บุคลากร
3. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางบางสวนไมมีความชํานาญในงานที่ปฎิบัติ
โอกาส (Opportunities : O)
1. กรมสงเสริมใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร
2. การเขาถึงระบบสารสนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต เปนตน
3. พนักงานสวนตําบลมีความกาวหนาตามสายงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศึกษาดูงาน
5. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน
อุปสรรค (Threat : T)
1. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานสวนตําบลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน
3. พนักงานสวนตําบลขาดความรู ความเขาใจ เรื่องวินัย
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจํากัด
5. งบประมาณในการพัฒนามุงเนนในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มากกวาการพัฒนาคน
ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร
1. กอใหเกิดความสามัคคี (cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในองคกร
2. บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ
3. ชวยเสริมสรางองคกรสูความสําเร็จ
4. เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต อ ภารกิ จ ของรั ฐ ซึ่ ง ได แ ก ก ารบริ ห ารเพื่ อ ให ไ ด ผ ลลั พ ธ (Outcome) ตรงตาม
วั ต ถุ ป ระสงค (Objective) ที่ ว างไว โดยมี ก ารบริ ห ารงานแบบมุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์ (result based
management) และการจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) ในองคกร
5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งไดแกการบริหารที่จะตองบริหารในเชิง
เปรียบเที ยบระหวางป จ จัย น้ํ าเข า (input) กับ ผลลั พธ (outcome) ที่เกิดขึ้น โดยมีการทํา costbenefit analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆเทียบกับ
ประโยชน ที่ ได รั บ รวมทั้ งจั ด ทํ าเป าหมายการทํ างานและวั ด ผลงานของตาลบุ ค คล (individual
scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองคกร (Organization scorecards)

-4ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงาน อบต.ในการพัฒนาบุคลากร
1. พนักงานสวนตําบลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร
(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the
organization desirable)
4. ชวยสื่อวิสัยทั ศน นโยบาย และกลยุทธสูพนักงานทุ กคน (communication HRM rising policies
and strategies to all employees)
5. ชวยธํารงรักษาพฤติกรรมพนักงานใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain
ethical policies and socially responsible behavior)
6. พนักงาน อบต.ไดรับการสงเสริมใหเรียนรูทั้งในและนอกระบบ
ความตองการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
1. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ตอความ
ตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ตอการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน
2. ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกลตัว
ประชาชน
3. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการซึ่งไดแกการปฏิบัติ
ราชการที่มุงเนนถึงความตองการของประชาชน (citizen survey)
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล องคการบริหารสวนตําบลปะโด
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน
1.1 แผนงานพัฒนาความรูในองคกร
1.2 แผนงานการจั ด ทํ า ระบบแผนและประสานการพั ฒ นาระบบราชการ
หนวยงานตางๆในสังกัด อบต.ปะโด
1.3 แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาศูนยพัฒนาขาราชการ อบต.ปะโด
1.5 แผนงานพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยการศึ ก ษาต อ ฝ ก อบรมทั ศ นศึ ก ษาดู งาน
ภายใน/ภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม
2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากรตามความจําเปน
(หลักสูตรตน)
2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากรในสังกัดหนวยงานตางๆ
(หลักสูตรเฉพาะดาน)
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (learning Organization)
3.1 แผนงานจัดการความรูเพื่ อสนั บ สนุ น ประเด็น ยุท ธศาสตรและการ
พัฒนากําลังคน
3.2 แผนงานสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในการพั ฒ นากํ า ลั ง คนเพื่ อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร อบต.

-5ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน
แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน

1.1แผนงานดานพัฒนาความรูในองคกร
*การดําเนินงานของคณะกรรมการ *จํานวนครั้งการประชุมของ
พัฒนาระบบราชการและ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ยุทธศาสตรกําลังคน อบต.ปะโด
และยุทธศาสตรกําลังคน อบต.ปะโด

รายละเอียดโครงการ

*จัดกิจกรรมประชุมเพื่อกําหนด
แนวทางและการดําเนินงานพัฒนา
ระบบราชการและยุทธศาสตรการ
พัฒนา อบต.ปะโด
*การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเวที *จํานวนครั้งของการจัดเวทีวิชาการ
*จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู
วิชาการขาราชการรูทันการ
ขาราชการรูทันการเปลี่ยนแปลง
วิชาการดานตางๆ เปนประจําทุก
เปลี่ยนแปลง
เดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12
ครั้ง/ป
1.2 แผนงานจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชารหนวยงานตางๆ ในสังกัดอบต.ปะโด
*การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใน *หนวยงาน/สวนราชการในสังกัด
*สวนราชการ/หนวยงานสังกัดอบต.
อบต.ปะโด จัดทําแผนปฏิบัติการ เพื่อ ปะโด จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด
เปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน สังกัด
สังกัดปงบประมาณ 2561-2563
แลวเสร็จ
*ทุกสวนราชการ/หนวยงานมีการหา *ทุกสวนราชการจัดใหมีการหา
*การหาความจําเปน (Training
ความจําเปน(Training Need) และมี ความจําเปน(Training Need)
Need) ในการพัฒนาบุคลากร
เอกสารแสดงขั้นตอนการหาความ
เบื้องตนในการพัฒนาบุคลากรและ
จําเปนในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนการ
เพื่อเปนขอมูล
พัฒนาบุคากรในสังกัด
* การประชุมประสานแผนการ
* มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจําป * จัดการประชุมสวนราชการ/
พัฒนาบุคลากร
งบประมาณของทุกสวนราชการ/
หนวยงานจัดทําแผนการพัฒนา
หนวยงาน
บุคลากร ปงบประมาณ 2561 2563
* มีแนวทางการประสานการพัฒนา
บุคลากร ประจําป งบประมาณ
2561 -2563
* การจัดระบบฐานขอมูลบุคลากร * มีฐานขอมูลบุคลากรที่เปนปจจุบัน * ทุกสวนราชการ/หนวยงานจัดทํา
อบต.ปะโด
ครอบคลุมทุกสวนราชการ/หนวยงาน ขอมูลบุคลากรในสังกัดใหเปน
ในสังกัดพื้นที่ อบต.ปะโด
ปจจุบันครบถวนและสามารถนํามา
ปรับใชไดทันที

แผนงาน/โครงการ
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ผลการดําเนินงาน

รายละเอียดโครงการ

1.3 แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร
- มีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการใน - มีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการใน - ทุกสวนราชการจัดทําขอมูล
สังกัด
สังกัดทุกระดับ
บุคลากรในสังกัดใหเปนปจจุบัน
ครบถวนและสามารถนํามาปรับ
ใชไดทันที
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน ขาราชการ - มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ - อบต.เลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ
ในสังกัด
ในสังกัด
ทุกระดับในสังกัด
- มีการดําเนินการทางวินัยเมื่อ
- การดําเนินการทางวินัย
- นายก อบต. สามารถดําเนินการ
พนักงานทําผิดวินัย
ทางวินัยสําหรับขาราชการทองถิ่น
และบุคลากรในสังกัด
- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร - การสรรหา และเลือกสรร
- การสรรหา และเลือกสรร
ในสังกัด
บุคลากรในสังกัด
บุคลากรในสังกัด
1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ ฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ
- การจัดทําทะเบียนขอมูล
- มีการจัดทําทะเบียนขอมูล
- มีการจัดทําขอมูลขาราชการ
ขาราชการศึกษาตอ
ขาราชการศึกษาตอ
ศึกษาตอ เพื่อรวบรวมเปนขอมูลใน
การใชบุคลากรใหสอดคลองกับ
ความรูความสามารถ (Put the
Right man on the Right job)
นําไปสูการจัดตั้งธนาคารสมอง
(Think Tank)
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
- มีขาราชการ/บุคลากรในสังกัด
- ขาราชการในสังกัดไดศึกษาตอ
การศึกษาตอทั้งในประเทศและ
ศึกษาตอในประเทศและ
ตามความตองการขององคกร
ตางประเทศ
ตางประเทศตามความตองการของ
องคกร
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
- มีขาราชการ/บุคลากรที่เขารับการ - มีขาราชการ/บุคลากรที่เขารับ
การศึกษาดูงาน/ฝกอบรมกับ
อบรมดูงานกับหนวยงานใน
การรอรมดูงานกับหนวยงาน
หนวยงานภายนอก ทั้งภายใน
ตางประเทศ/ภายนอก
ภายนอก ในตางประเทศ เพื่อ
ประเทศและตางประเทศ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
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รายละเอียดโครงการ
ผลการดําเนินงาน
1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ ฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ
- การจัดทําทะเบียนขอมูล
- มีการจัดทําทะเบียนขอมูล
- มีการจัดทําขอมูลขาราชการ
ขาราชการศึกษาตอ
ขาราชการศึกษาตอ
ศึกษาตอ เพื่อรวบรวมเปนขอมูลใน
การใชบุคลากรใหสอดคลองกับ
ความรูความสามารถ (Put the
Right man on the Right job)
นําไปสูการจัดตั้งธนาคารสมอง
(Think Tank)
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
- มีขาราชการ/บุคลากรในสังกัด
- ขาราชการในสังกัดไดศึกษาตอ
การศึกษาตอทั้งในประเทศและ
ศึกษาตอในประเทศและ
ตามความตองการขององคกร
ตางประเทศ
ตางประเทศตามความตองการของ
องคกร
- โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
- มีขาราชการ/บุคลากรที่เขารับการ - มีขาราชการ/บุคลากรที่เขารับ
การศึกษาดูงาน/ฝกอบรมกับ
อบรมดูงานกับหนวยงานใน
การรอรมดูงานกับหนวยงาน
หนวยงานภายนอก ทั้งภายใน
ตางประเทศ/ภายนอก
ภายนอก ในตางประเทศ เพื่อ
ประเทศและตางประเทศ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม)
แผนงาน/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม
แผนงาน/โครงการ
2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากร
ตามความจําเปน (หลักสูตรตน)
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ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
- มีการจัดการฝกอบรมสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การให
ความรูในลักษณะของการจัดลักสูตร
ตางๆ แกขาราชการและบุคลากรใน
สังกัด ตามความจําเปนและเปน
ประโยชนกับหนวยงานโดยกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจัดทํา
เปนหลักสูตรตน

2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากรใน - มีการจัดการฝกอบรม สัมมนา จัด
สังกัดหนวยงานตางๆ (หลักสูตร ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือใหความรู
เฉพาะดาน)
ในลักษณะของการจัดหลักสูตร
ตางๆ โดยจัดทําเปนหลักสูตรเฉพาะ
ดาน เชน ดานสาธารณสุข ดาน
การเกษตร การพัฒนาชุมชน ฯลฯ

รายละเอียดโครงการ
- กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
จัดทําหลักสูตรตนเพื่อใหความรูแก
ประชาชนและบุคลากรในสังกัดสวน
ราชการ/หนวยงานตางๆ

- สวนราชการ/หนวยงานจัดทํา
หลักสูตรเฉพาะดานเพื่อพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เปนการเพิ่มและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติใหแก
บุคลากรในสังกัด
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แผนงาน/โครงการ
3.1 แผนงานจัดการความรูเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและ
การพัฒนากําลังคน

ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน
- มีการทําแผนการจัดการความรู
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

3.2 แผนงานสรางเครือขายความ - มีการทําโครงการความรวมมือทาง
รวมมือในการพัฒนากําลังคนเพื่อ วิชาการระหวางหนวยงานตางๆ ใน
สังกัดพื้นที่ อบต.ปะโด
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
อบต.
- มีการจัดทําโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางหนวยงานและ
องคกรภายนอก อบต.ปะโด

รายละเอียดโครงการ
- จัดใหมีคณะทํางานจัดทําระบบ
การบริหารความรูเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
ป 2561 - 2563
- สนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการระหวาง
หนวยงานตางๆ ในสังกัดพื้นที่ อบต.
ปะโด เปนการแสวงหาความรวมมือ
ในการพัฒนาบุคลากรระหวาง
หนวยงานตางๆ
- จัดใหมีการจัดทําโครงการความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
หนวยงานและองคกรภายนอก
อบต.ปะโด เพื่อเปนการแสดงความ
รวมมือและสรางเครือขายการ
พัฒนาบุคลากร

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
องคการบริหารสวนตําบลปะโด ไดกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม
ประเมิ นผล เพื่ อใช เป น เครื่องมือวัตความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพั ฒ นาทรัพยากรบุคคล วาบรรลุตาม
เปาหมายที่ตั้งไวหรือไมมากนอยเพียงใด โดยไดกําหนดแนวทางไว ดังนี้
6.1 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการและติดตามผลการทํางานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององคการ
บริหารสวนตําบลปะโด จะดําเนินการดังนี้
1) ใหมีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทําหนาที่
วิเคราะหและวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร
การพัฒ นากําลังคนองคการบริห ารสวนตําบลปะโด โดยมีผังโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการและการ
ติดตามประเมินผล แสดงดังรูปที่ 6.1

-10นายก อบต.ปะโด
(CEO)

ปลัด อบต.ปะโด
(CKO)

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคน
องคการบริหารสวนตําบลปะโด

งานบริหารงานบุคคล

สํานักปลัด

กองคลัง

กองชาง

กองการศึกษาฯ

รูปที่ 6.1 แสดงโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
ความหมาย

สายการบังคับบัญชาโดยตรง
การประสานงาน
Flow ของการรายงาน

1. ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน รายงานผลการทํางานตอคณะกรรมการ
พัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนองคการบริหารสวนตําบลปะโด และผูบริหารระดับสูง เปนประจําทุก
6 เดือน
2. เพื่อใหการพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคการบริหารสวนตําบลปะโด ดําเนินการไปตาม
แผนแมบทฯ ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติจึงตองดําเนินการตอไป
3. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปะโดที่สองคลองกับแผนยุทธศาสตรฯ เพื่อเกิดความ
ชัดเจนในการดําเนินงานและประสานงาน
4. สรางความเขาในแกผูเกี่ยวของทุกสวนราชการ เพื่อใหมีความรูความเขาใจ ยอมรับและนําแผนไปสูการปฏิบัติ

-116.2 การติดตามประเมินผล
เพื่อใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการดําเนินงานดังตอไปนี้
กําหนดตัวชี้วัดเพื่อเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินการตามแผนแมบทฯ
ขององคการบริหารสวนตําบลปะโด โดยกําหนดตัวชี้วัดเปน 2 ระดับ ดังนี้
- ตัวชี้วัดตามเปาหมายระดับยุทธศาสตร ซึ่งเปนการวัดประสิทธิผลของแตละยุทธศาสตรการ
พัฒนา (Output)
- ตัวชี้วัดระดับโครงการ เปนการวัดความสําเร็จและผลกระทบของโครงการ
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สวนที่ 2
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑. สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี การบริหารจัดการยุค
ใหม ผูนําหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ตางๆ โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหาร
ความรูภายในองคกร เพื่อใหบุคลากรในองคกรมีการพัฒนาความรูที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยน
วิทยาการ ความรูใหมมาใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชกฤษฎี กาวาด วยหลั กเกณฑ และวิธีการบริห ารกิ จการบานเมื องที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑
“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดย
ตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกต อง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองส งเสริมและพัฒ นาความรูความสามารถ สราง
วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
ในการบริ ห ารราชการแนวใหม ส วนราชการจะต องพั ฒ นาความรู ความเชี่ ยวชาญให เพี ยงพอแก การ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มีผลกระทบ
ตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเสียใหม จากที่
ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสราง
ความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับ
นี้ จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรู เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขา ราชการ เพื ่อ ใหข า ราชการทุก คนเปน ผู ม ีค วามรู  ความสามารถในวิ ช าการสมั ย ใหม ต ลอดเวลา มี
ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. การสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”

-13๑.๓. ประกาศ ก.อบต.จังหวัดปตตานี
ตามประกาศ ก.อบต.จั งหวัด ป ตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริห ารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีการพัฒนาพนักงานสวนตําบล กอนมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่
เพื่อใหเปนการพัฒนาบุคลากร องคการบริหารสวนตําบลปะโด จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ขึ้น โดยจัดทํ าให สอดคล องกับ แผนอั ตรากําลัง ๓ ป ขององคการบริหารสวนตําบลและจัด ทําใหครอบคลุมถึ ง
บุคลากรจากฝายการเมือง และพนักงานจาง
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สวนที่ 3
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
วัตถุประสงคของการพัฒนา
๑. เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับองคการบริหารสวนตําบล
๒. เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล
๓. เพื่อใหบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม
เปาหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาบุคลากรทองถิ่นและผูบริหาร
๒. การพัฒนาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
๒. การพัฒนาบุคลากรทองถิ่นพนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา
๓. การพัฒนาพนักงานจาง
๔. การพัฒนาบุคลากรทองถิ่นในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

-15สวนที่ 4
หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ.๒๕61-2563)
๓.๑ หลักสูตรการพัฒนาผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล
๑. หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต. หรือหลักสูตรที่เกี่ยวของ
๒. หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๓. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๔. หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๕. หลักสูตรรองประธานสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๖. หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๗. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภาฯ อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๓.๒ หลักสูตรการพัฒนาพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
๑. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทองถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
2. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลัง/ผูอํานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
3. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานชาง/ผูอํานวยการกองชางหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
4. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป/หัวหนาสํานักปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
5. หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการศึกษา/ผูอํานวยการกองการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
6. หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
7. หลักสูตรเจาพนักงาน/นักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
8. หลักสูตรบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
9. หลักสูตรเจาหนาที่ตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
10. หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
11.หลักสูตรเจาพนักงานปองกันฯ/นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
12.หลักสูตรนายชางโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
13.หลักสูตรเจาพนักงานการเงินฯ/นักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
14.หลักสูตรเจาพนักงานงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายไดหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
15.หลักสูตรเจาพนักงาน/นักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
16.หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
17.หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
18.หลักสูตรครูผูดูแลเด็กเล็กฯ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
19.หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนงหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
20.การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
21.การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
22. เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงานสวนตําบลและบุคลากร อบต.ปะโด
23. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขาราชการ พนักงานสวนตําบลและผูทําทองที่ ทองถิ่น
24. หลักสูตรการจัดทํางบประมาณระบบ e-Laass หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
25. หลักสูตรการจัดทําแผนที่ภาษีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

-16สวนที่ 5
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕61-2563)
องคการบริหารสวนตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี
๑. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผูบริหารและสมาชิกสภา อบต.
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนายก
องคการบริหารสวนตําบลใหมีทักษะ ความรูและ
ความเขาใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของรองนายก
หลักสูตรเกีย่ วกับรองนายก อบต.หรือ
องคการบริหารสวนตําบลใหมีทักษะ ความรูและ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ความเขาใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับเลขานุการนายก อบต. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานเลขานุการนายก
องคการบริหารสวนตําบลใหมีทักษะ ความรูและ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ความเขาใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับประธาน/รองประธาน เพื่อพัฒนาระบบทํางานของประธานสภา
สภา อบต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ หรือรองประธานสภา ใหมีความรู ทักษะ
ความรูและความเขาใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับสมาชิกสภาอบต.หรือ เพื่อพัฒนาระบบการทํางานของ ส.อบต.ใหมี
ทักษะ ความรูและความเขาใจในการทํางานมาก
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกีย่ วกับนายก อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

การดําเนินการ
นายกองคการบริหารสวนตําบลไดรับ
การฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

เปาหมายแตละปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63
อบต.
สงฝกอบรมกับ
(จํานวน (จํานวน (จํานวน ดําเนินการ หนวยงานอื่น
คน)
คน)
คน)
เอง
/
๑
๑
๑

รองนายก อบต. ไดรับการฝกอบรม/
พัฒนาความรู ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

เลขานุการนายก อบต. ไดรับการ
ฝกอบรม/พัฒนาความรู ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

ประธานสภาหรือรองประธานสภา
ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
สมาชิก อบต.ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/
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๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕61-๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

๑

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานทองถิ่น
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

๒

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานคลัง/
ผูอํานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานชาง/
ผูอํานวยการกองชางหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานทั่วไป/
หัวหนาสํานักปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงาน
การศึกษา/ผูอํานวยการกองการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนาสวน
งานแตละสวน ไดมีความรู ทักษะความเขาใจ ใน
การบริหารงาน ในหนาที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ
แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดยี ิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

๓
๔
๕
๖
๗

หลักสูตรเจาพนักงาน/นักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

การดําเนินการ
หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

เปาหมายแตละปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63
อบต.
สงฝกอบรมกับ
(จํานวน (จํานวน (จํานวน ดําเนินการ หนวยงานอื่น
คน)
คน)
คน)
เอง
/
๑
๑
๑

หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

-๑8(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕61-2563)
องคการบริหารสวนตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๘

หลักสูตรบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
หลักสูตรเจาหนาที่ตรวจสอบภายในหรือ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
หลักสูตรเจาพนักงานปองกันฯ/นัก
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรนายชางไฟฟาหรือหลักสูตรอื่น เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ที่เกี่ยวของ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
หลักสูตรเจาพนักงานการเงินฯ/
นักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตร ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
อื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
หลักสูตรเจาพนักงานงาน/นักวิชาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
จัดเก็บรายไดหรือหลักสูตรอื่นที่
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
เกี่ยวของ
หลักสูตรเจาพนักงาน/นักวิชาการพัสดุ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

การดําเนินการ
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

เปาหมายแตละปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63
อบต.
สงฝกอบรมกับ
(จํานวน (จํานวน (จํานวน ดําเนินการ หนวยงานอื่น
คน)
คน)
คน)
เอง
๑
๑
๑
/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

-๑9(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

๑๖

หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวของ

๑๗

หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรครูผดู ูแลเด็กเล็กฯ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนงหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หลักสูตรเจาพนักงานงาน/นักวิชาการ
จัดเก็บรายไดหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
หลักสูตรเจาพนักงาน/นักวิชาการพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี

การดําเนินการ
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

เปาหมายแตละปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม
ป ๒๕๕8 ป ๒๕๕9 ป ๒๕60
อบต.
สงฝกอบรมกับ
(จํานวน (จํานวน (จํานวน ดําเนินการ หนวยงานอื่น
คน)
คน)
คน)
เอง
๑
๑
๑
/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
พนักงานสวนตําบล ไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/

-20(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕61-๒๕63)
องคการบริหารสวนตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

การดําเนินการ

เปาหมายแตละปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม
ป ๒๕61 ป ๒๕62 ป ๒๕63
อบต.
สงฝกอบรมกับ
(จํานวน (จํานวน (จํานวน ดําเนินการ หนวยงานอื่น
คน)
คน)
คน)
เอง
๑
๑
๑
/

22

การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาโท

เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ พนักงานสวนตําบล ไดรับการศึกษา
ปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแตละ
อยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพในการ
ตําแหนง ใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น
ทํางาน

23

เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาดูงาน
พนักงานสวนตําบลและบุคลากร อบต.
ปะโด

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ลูกจางประจํา พนักงานจางฯลฯอบรม
และศึกษาดูงาน ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

24

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขาราชการ
พนักงานสวนตําบลและผูบริหารและ
สมาชิกทองถิ่น

เพื่อพัฒนาทักษะความรูการปฏิบตั ิงานตาม
มาตรฐานการปฏิบตั ิราชการ อปท.ใหแก
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานพนักงานจาง
และผูทเี่ กี่ยวของ
เพื่อสงเสริมการทํางานเปนทีม การสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและเจาหนาที่
ของ อบต.ปะโด

บุคลากรไดรับการอบรม และศึกษา
ดูงานการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม
ของพนักงาน ๑ ครั้ง/ป

40

40

40

/

25

หลักสูตรการจัดทํางบประมาณระบบ
e-Laass หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณตาม
มาตรฐานของ อปท.

พนักงานสวนตําบล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
พนักงานสวนตําบล ไดรับความรู

20

20

20

/

26

หลักสูตรการจัดทําแผนที่ภาษีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อจัดทําแผนที่ภาษีตามนโยบายภาครัฐ

ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

-21ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

ประชุมประจําเดือนผูบริหาร/พนักงาน

-

2

ประชุม มอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน

-

3

สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทุกคน
สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางาน
ในหนาที่หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร
จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการให
พนักงาน สมาชิก อบต. ผูบ ริหาร
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานที่เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรตางๆ สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับและสรุปกําหนดใหพนักงานทุกคนไดรบั ทราบ
รวมกัน
สนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุมผูนําชุมชน กลุมอาชีพ กลุม
อสม. กลุม อปพร. และประชาคมหมูบาน

4
5
6

7
8

อบต.
อบต.
อบต.
-

อบต.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

หมายเหตุ

-22ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

ประชุมประจําเดือนผูบริหาร/พนักงาน

-

2

ประชุม มอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน

-

3

สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทุกคน
สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางาน
ในหนาที่หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร
จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการให
พนักงาน สมาชิก อบต. ผูบ ริหาร
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานที่เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรตางๆ สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับและสรุปกําหนดใหพนักงานทุกคนไดรบั ทราบ
รวมกัน
สนับสนุนใหบุคลากรเพิม่ คุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุมผูนําชุมชน กลุมอาชีพ กลุม
อสม. กลุม อปพร. และประชาคมหมูบาน

4
5
6

7
8

อบต.
อบต.
อบต.
-

อบต.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 62 62

หมายเหตุ

-23ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลําดับที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

1

ประชุมประจําเดือนผูบริหาร/พนักงาน

-

2

ประชุม มอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน

-

3

สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขารับการอบรมหลักสูตร
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทุกคน
สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางาน
ในหนาที่หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร
จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการให
พนักงาน สมาชิก อบต. ผูบ ริหาร
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานที่เขารับการฝกอบรม
หลักสูตรตางๆ สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับและสรุปกําหนดใหพนักงานทุกคนไดรบั ทราบ
รวมกัน
สนับสนุนใหบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี/
ปริญญาโท
อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน กลุมผูนําชุมชน กลุมอาชีพ กลุม
อสม. กลุม อปพร. และประชาคมหมูบาน

4
5
6

7
8

อบต.
อบต.
อบต.
-

อบต.

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63

หมายเหตุ

-24สวนที่ 6
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕61-2563)
องคการบริหารสวนตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี
๑.แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผูบริหาร และสมาชิกสภา อบต.
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบต.
หรือหลักสูตรที่เกี่ยวของ
๒ หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบต.
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก
อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๔ หลักสูตรประธานสภา อบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๕ หลักสูตรรองประธานสภา อบต.
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๖ หลักสูตรสมาชิกสภา อบต. หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๗ หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภาฯ
อบต. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
รวม

งบประมาณ (บาท)
๒๕61
๒๕62
๒๕63
๒๔,๐๐๐
๒๔,๐๐๐
๒๑,๐๐๐
๒๔,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๑๕,๔๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๒๑,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๓๐,๘๐๐

๕๐,๐๐๐

๑๕,๔๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๑๙๖,๘๐๐

๑๑๘,๘๐๐

๑๓๕,๐๐๐

ที่มาของ
งบประมาณ
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด

-25๒. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

1 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทองถิ่น
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลัง/
ผูอํานวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานชาง/
ผูอํานวยการกองชางหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป/
หัวหนาสํานักปลัดหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
การศึกษา/ผูอํานวยการกองการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
6 หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
7 หลักสูตรเจาพนักงาน/นักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
8 หลักสูตรบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
9 หลักสูตรเจาหนาที่ตรวจสอบภายในหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
10 หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานธุรการหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
11 หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
12 หลักสูตรเจาพนักงาน/นักวิชาการพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๑3 หลักสูตรนายชางโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ

งบประมาณ (บาท)
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63
๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

ที่มาของ
งบประมาณ
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
กองคลัง
อบต.ปะโด

๓๒,๓๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

กองชาง
อบต.ปะโด

๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด

๓๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐

กองการศึกษาฯ
อบต.ปะโด

๓๒,๓๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐

สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด

๓๒,๓๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐
๓๒,๓๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๓๒,๓๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒๓,๕๐๐

๓,๐๐๐

๔,๕๐๐

๒๓,๕๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๒๓,๕๐๐ ๑๒,๐๐๐

๖,๐๐๐

กองคลัง
อบต.ปะโด
กองชาง
อบต.ปะโด

-26ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

15 หลักสูตรนายชางโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
16 หลักสูตรเจาพนักงาน/นักวิชาการเงินและ
บัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
17 หลักสูตรเจาพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บ
รายไดหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
18 หลักสูตรเจาพนักงาน/นักวิชาการพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
19 หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวของ
20 หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
21 หลักสูตรครูผูดูแลเด็กเล็กฯ หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวของ
22 หลักสูตรเกี่ยวกับเจาหนาที่/เจาพนักงาน
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
23 หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนงหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
24 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี/ปริญญาโท
25 เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาดูงานพนักงาน
สวนตําบล และบุคลากร อบต.ปะโด
26 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขาราชการ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
27 หลักสูตรการจัดทํางบประมาณระบบ
e-Laass หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
28 หลักสูตรการจัดทําแผนที่ภาษีหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวของ
รวม

งบประมาณ (บาท)
๒๕61
๒๕62
๒๕63
๒๓,๕๐๐ ๑๒,๐๐๐
๖,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๑,๐๐๐

๑๔,๐๐๐

๖,๐๐๐

๓,๕๐๐

๑๔,๐๐๐

๖,๐๐๐

๓,๕๐๐

๓๒,๓๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๓๒,๓๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๔๘,๑๑๑

๔๘,๑๑๑

๔๘,๑๑๑

๒๓,๕๐๐

๖,๐๐๐

๖,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

-

-

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐

50,๐๐๐

50,๐๐๐

50,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๒๔,๐๐๐

๙,๐๐๐

944,0๑๑ 608,๑๑๑

555,๖๑๑

ที่มาของ
งบประมาณ
กองชาง
อบต.ปะโด
กองคลัง
อบต.ปะโด
กองคลัง
อบต.ปะโด
กองคลัง
อบต.ปะโด
กองการศึกษาฯ
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
กองการศึกษาฯ
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
อบต.ปะโด
สํานักงานปลัด
กองคลัง
อบต.ปะโด
กองคลัง
กองชาง
อบต.ปะโด
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สวนที่ 7
การติดตามประเมินผล
องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุ คลากรของ องคการบริหาร
สวนตําบลปะโด ประกอบดวย
๑. นายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานกรรมการ
๒. รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
๓. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
๔. หัวหนาสวนทุกสวน
กรรมการ
๕. นักทรัพยากรบุคคล/ผูรับผิดชอบ
กรรมการ/เลขานุการ
ให คณะกรรมการ มีหนาที่ในการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาของบุคลากร
กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการดานอื่นที่เกี่ยวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
แลวเสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายกองคการบริหารสวนตําบล
การติดตามและประเมินผล
๑. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตองทํารายงานผลการเขาอบรมพัฒนา ภายใน
๗ วันทําการ นับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายก
องคการบริหารสวนตําบล
๒. ใหผูบังคับบัญชาทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนาตาม ขอ ๑
๓. นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมให
เหมาะสมกับความตองการตอไป
๔. ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นประจําป โดย core team ตองผานการประเมินตัวชี้วัดไมนอยกวารอย 60

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลปะโด
ที่ 188/2560
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
----------------------------------ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 ขอ 270 จึงขอ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. นายฮาเซ็น วาหะ
นายกองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงศ จันทรัตน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
3. นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ หัวหนาสํานักปลัด อบต.
กรรมการ
4. นางคอตีเยาะ สือนิ
จพง.การเงินฯ รก.ผูอํานวยการกองคลัง กรรมการ
5. วาที่ ร.อ.สุทธิพงศ วรรักษ นายชางโยธา รก.ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
6. นายสุรพงศ จันทรัตน
ปลัด อบต.รก.ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ
7. นางคอดีเยาะ บือราเฮง
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ
มีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมแกบุคลากร อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

(นายฮาเซ็น วาหะ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปะโด

