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คานา
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-11. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่
1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุ เข้า
รับราชการเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี โดยองค์การบริหาร
ส่ว นจังหวัดต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.จ. กาหนด เช่น การพัฒนาความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได้
หากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนา
ของแต่ละองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดที่จะดาเนินการจะต้อง
ใช้หลักสูตรที่ ก.จ. กาหนดเป็น หลักสูตรหลักและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริห าร
ส่วนจังหวัดพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยสานักงาน ก.จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ต้นสังกัดหรือสานักงาน ก.จ. ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้นสังกัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้น
สังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นก็ได้ และกาหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทาแผนการพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่ ก.จ. กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีระยะเวลา 3 ปี
ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นั้น
เพื่อ ให้ส อดคล้อ งกับ แนวทางดัง กล่า ว องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ภูเ ก็ต จึง ได้จัด ทา
แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด ลูก จ้า งประจาและพนัก งานจ้า ง เพื่อ เพิ่ม พูน ความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-22. วัตถุประสงค์
1. เพื่อใหข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานใหข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
3. เพื่อให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างมีสมรรถนะในการทางาน สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.1 วิสัยทัศน์
“มุ่ง พัฒ นาศัก ยภาพบุค ลากร เสริม สร้า งคุณ ธรรมจริย ธรรม สร้า งสรรค์น วัต กรรม
เพื่อพัฒนาองค์กรให้ มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ”
3.2 พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกระดับ
3. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร
4. สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
3.3 เป้าประสงค์
1. บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปลูกจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม
3. พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์
1.1 กาหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกตาแหน่ง
1.2 พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถบุคลากรทุกระดับ

-32. ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
กลยุทธ์
2.1 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
2.2 สร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์
3.1 ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้
3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
กลยุทธ์
4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
4.2 พัฒนาเทคโนโลยีในองค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4.3 เสริมสร้างบรรยากาศในการทางานที่มีการแสดงความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่
3.5 การวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพ เพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ ว ยเทคนิ ค SWOT Analysis ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
จุดแข็ง (Strengths)
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
2. มีความพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรมีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในองค์กร
จุดอ่อน (Weakness)
1. บุคลากรบางตาแหน่งยังขาดทักษะในการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรขาดการทางานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้
3. สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ ไม่เพียงพอต่อบุคลากรที่เพิ่มขึ้น
โอกาส (Opportunity)
1. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2. นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
3. บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน
อุปสรรค (Threats)
1. กฎหมายและระเบียบต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

-43.6 รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ
1. กาหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร จัด ทาแผนการพัฒ นาบุค ลากร - กองการเจ้าหน้าที่
ครอบคลุมทุกตาแหน่ง
ครอบคลุมทุกตาแหน่ง
2. พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ ส่ งเสริม ให้บุค ลากรเข้า รับ การ - ทุกส่วนราชการในสังกัด
บุคลากรทุกระดับ
ฝึกอบรมตามสายงาน เพื่อเพิ่มพูน อบจ.ภูเก็ต
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ผู้รับผิดชอบ
1. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน 1. จัดทาแผนการเสริมสร้างคุณธรรม - กองการเจ้าหน้าที่
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็น
แนวทางในการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกอบรม - ทุกส่วนราชการในสังกัด
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
อบจ.ภูเก็ต
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทาง - ทุกส่วนราชการในสังกัด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อบจ.ภูเก็ต
2. สร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม จัดทาโครงการ/กิจกรรมด้านมาตรฐาน - กองการเจ้าหน้าที่
ในองค์กร
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสานึก
ในการปฏิบัติหน้าที่

-5ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM)
และถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อ รวบรวมองค์ค วามรู้ที่มีอ ยู่ใ น
องค์กรมาพัฒนาให้เป็นระบบ บุคลากร
สามารถเข้าถึงความรู้ นาความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ รู้ข้อมูล 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวสาร เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เพื่อให้
สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ บุคลากรศึกษาเรียนรู้และนามาใช้
ในการปฏิบัติงาน
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อระเบียบ
และกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ปฏิบัติราชการ

ผู้รับผิดชอบ
- กองการเจ้าหน้าที่

- กองการท่องเที่ยวและกีฬา
- กองการเจ้าหน้าที่

- กองการเจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ สร้างนวัตกรรม ความคิดริเริ่ม
และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ โดยให้
บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละตาแหน่ง
2. พั ฒ นาทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศให้บุค ลากรทุก ระดับ
เพื่อ รองรับ การเปลี่ย นแปลงด้า น
เทคโนโลยี
2. พัฒนาเทคโนโลยีในองค์กรให้ทันสมัย พัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
และมีประสิทธิภาพ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวทัน
ต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอ
ต่อบุคลากร

หน่วยงานรับผิดชอบ
- ทุกส่วนราชการในสังกั ด
อบจ.ภูเก็ต

- ทุกส่วนราชการในสังกัด
อบจ.ภูเก็ต
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กลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
หน่วยงานรับผิดชอบ
3. เสริมสร้างบรรยากาศในการทางาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ - กองการเจ้าหน้าที่
ที่มกี ารแสดงความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ ในองค์กร เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
สิ่ งใหม่
ความรู้และความคิดสร้างสรรค์
3.7 แนวทางการพัฒนาและเป้าหมายตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ
พันธกิจ
: ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
: 1. กาหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรครอบคลุมทุกตาแหน่ง
2. พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถบุคลากรทุกระดับ
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด

1. จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร บุคลากรทุกตาแหน่งต้องได้รับ
ครอบคลุมทุกตาแหน่ง
การฝึกอบรม

ปี 2561
อย่างน้อย
1 ครั้ง

2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการ ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการ ไม่น้อยกว่า
ฝึกอบรมตามสายงาน เพื่อเพิ่มพูน ฝึกอบรมความรู้ในสายงาน
ร้อยละ 80
ความรู้ทักษะและสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์

:
:
:
:

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562 ปี 2563
อย่างน้อย อย่างน้อย
1 ครั้ง
1 ครั้ง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกระดับ
ปลูกจิตสานึกการเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม
1. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
2. สร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
1. จั ดทาแผนการเสริม สร้า ง มีดาเนินการกิจกรรมตามแผน อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม
เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง ในการปฏิบัติงาน
คุณธรรมจริยธรรม
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
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แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด

ปี 2561
อย่างน้อย
1 ครั้ง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
อย่างน้อย
1 หลักสูตร

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562
อย่างน้อย
1 ครั้ง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
อย่างน้อย
1 หลักสูตร

ปี 2563
อย่างน้อย
1 ครั้ง
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
อย่างน้อย
1 หลักสูตร

2. ส่งเสริมการเรียนรู้และการ 1. จานวนครั้งของการจัดโครงการ
ฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
2. ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้าร่วมการอบรม
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม มีการบรรจุหลักสูตรและเนื้อหา
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งใน
พอเพียง
โครงการอบรม
4. จัดทาโครงการ/กิจกรรมด้าน มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้าน อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
มาตรฐานคุณ ธรรมจริย ธรรม มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
5 โครงการ/ 5 โครงการ/ 5 โครงการ/
เพื่อสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติ
กิจกรรม กิจกรรม กิจกรรม
หน้าที่ราชการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์

:
:
:
:

การพัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ส่งเสริมให้มีแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ในองค์กร
พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ตลอดเวลา

แนวทางการพัฒนา
1. จัดทาแผนการจัดการความรู้
(KM) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
อยู่ในองค์กรมาพัฒนาให้เป็นระบบ
บุค ลากรสามารถเข้า ถึง ความรู้
นาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นแหล่ งรวบรวมความรู้ เพื่ อ ให้
บุคลากรศึกษาเรี ยนรู้ และน ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
1. มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
เพื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด 1 เล่ม
1 เล่ม
1 เล่ม
ความรู้
2. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้ อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
บุคลากรสามารถเข้า ถึงและได้ 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง
ศึกษาเรียนรู้
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น 1 ระบบ 1 ระบบ 1 ระบบ
แหล่งรวบรวมองค์ความรู้
ตัวชี้วัด

3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ จานวนช่องทางที่บุคลากรสามารถ อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
และกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับ การ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
3 ช่องทาง 3 ช่องทาง 3 ช่องทาง
ปฏิบัติราชการ
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พันธกิจ
เป้าประสงค์
กลยุทธ์

:
:
:
:

การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
2. พัฒนาเทคโนโลยีในองค์กรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. เสริมสร้างบรรยากาศในการทางานที่มีการแสดงความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
อย่า งต่อ เนื่อ ง เพื่อ ให้เ กิด การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สร้างนวัตกรรม
ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และประยุ ก ต์ ใ ช้
องค์ความรู้ โดยให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรมหลัก สูตรความรู้และ
ทัก ษะเฉพาะของงานในแต่ล ะ
ตาแหน่ง
2. พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้บุ คลากรทุกระดับ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี
3. พัฒ นา/ปรับ ปรุงเทคโนโลยี
ที่มีอยู่ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อก้าวทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
และเพีย งพอต่อบุคลากร
4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ในองค์กร เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และความคิด
สร้างสรรค์

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ร้อยละของจานวนบุคลากร ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ที่เข้ารับการอบรมหลักสูต ร ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละตาแหน่ง
ตัวชี้วัด

มีการบรรจุหลักสูตรและเนื้อหา อย่างน้อย
เกี ่ย วกับ การพัฒ นาทัก ษะ 1 หลักสูตร
ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ในโครงการอบรม

อย่างน้อย อย่างน้อย
1 หลักสูตร 1 หลักสูตร

ร้อยละของเทคโนโลยี/เครื่องใช้ ไม่น้อยกว่า
สานักงานที่มีประสิทธิภาพและ ร้อยละ 80
เพียงพอต่อบุคลากร

ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80

มีการจัดโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย อย่างน้อย อย่างน้อย
เสริม สร้า งความสัม พัน ธ์ใ น 5 โครงการ/ 5 โครงการ/ 5 โครงการ/
องค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม
และประสบการณ์ร่วมกัน

3.8 การติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์
1. การติดตามและประเมินผลโดยประเมินความสาเร็จจากการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายที่กาหนดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ในตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
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4. เป้าหมายการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลู ก จ้ า งประจาและพนั ก งานจ้ า งให้ เ ข้ า รั บ การอบรมตามหลั ก สู ต รที่ ก.จ. กาหนดหรื อ หลั ก สู ต รตาม
ความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เห็นว่าเหมาะสม โดยทุกตาแหน่ง ต้องได้รับการพัฒ นา
อย่ า งน้ อ ย 1 หลั ก สู ต ร/ปี ในรอบระยะเวลา 3 ปี ของแผนการพั ฒ นาข้ า ราชการองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ ว นจั ง หวั ด
ที่
1

ตาแหน่ง
- ผู้บริหาร

หน่วยงานที่ดาเนินการ
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
- ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

เป้าหมายการพัฒนา
หมายเหตุ
อย่างน้อย
- นายก อบจ.
1 หลักสูตร/ปี
- รองนายก อบจ.
- เลขานุการนายก อบจ.,
ที่ปรึกษานายก อบจ.
- ประธานสภา อบจ.
- รองประธานสภา อบจ.
- สมาชิกสภา อบจ.
- ปลัด อบจ.
- รองปลัด อบจ.
- หัวหน้าสานักปลัด อบจ./
ผู้อานวยการกอง
- ผู้อานวยการสถานศึกษา
- รองผู้อานวยการสถานศึกษา
- หัวหน้าฝ่าย

2

- ข้าราชการ อบจ.
- ข้าราชการครู อบจ.

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
- ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น

อย่างน้อย
1 หลักสูตร/ปี

3

- ลูกจ้างประจา
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- พนักงานจ้าง
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
- บุคลากรสนับสนุนการสอน
- ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
- บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา

อย่างน้อย
1 หลักสูตร/ปี

- 13 5. หลักสูตรการพัฒนา
5.๑ หลักสูตรการพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑) หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบจ. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบจ. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก อบจ. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) หลักสูตรเกี่ยวกับที่ปรึกษานายก อบจ. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) หลักสูตรประธานสภา อบจ./รองประธานสภา อบจ. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(6) หลักสูตรสมาชิกสภา อบจ. หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.2 หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑) หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานมืออาชีพหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป นักบริหารงานการคลัง นักบริหารงานช่าง นักบริหารงานการศึกษา
นักบริหารงานสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
(5) หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
5.3 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
(1) หลักสูตรเกี่ยวกับ นักจัดการงานทั่วไป นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) หลักสูตรนิติกร หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการคลัง นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) หลักสูตรเกี่ยวกับศึกษานิเทศก์ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(5) หลักสูตรเกี่ยวกับบรรณารักษ์ นักวิชาการศึกษา นักสันทนาการ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(6) หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน นักสังคมสงเคราะห์ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(7) หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(8) หลักสูตรเกี่ยวกับนักประชาสัมพันธ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยว หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(9) หลักสูตรเกี่ยวกับพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(10) หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการสิ่งแวดล้อม หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(11) หลักสูตรเกี่ยวกับเภสัชกร หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(12) หลักสูตรเกี่ยวกับนายแพทย์ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(13) หลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกรโยธา สถาปนิก นักผังเมือง หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(14) หลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกรเครื่องกล หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(15) หลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกรไฟฟ้า หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 14 (16) หลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกรสุขาภิบาล หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(17) หลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(18) หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(19) หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(20) หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(21) หลักสูตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(22) หลักสูตรเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(23) หลักสูตรนายช่างเขียนแบบ นายช่างโยธา นายช่างสารวจ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(24) หลักสูตรนายช่างเครื่องกล หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(25) หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(26) หลักสูตรการสร้างจิตสานึกการรักองค์กร, การสร้างแรงจูงใจในการทางาน
(27) หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ.
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
(28) หลักสูตรการจัดทางบประมาณระบบ e - LAAS หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(29) หลักสูตรการวัดและประเมินผลสาหรับข้าราชการครู หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(30) หลักสูตรการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
(31) หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย หรือหลักสูตรอื่นเกี่ยวข้อง
(32) หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น
(33) หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

- 15 6. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
แผนการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
๑. หลักสูตรการพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับนายก อบจ.
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

2

หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก อบจ.
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

3

วัตถุประสงค์

เป้าหมายการพัฒนา

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และพัฒนาสมรรถนะ
ในการบริหารงาน

นายก อบจ.

เป้าหมาย
หน่วยงานทีด่ าเนินการฝึกอบรม
ปี 2561
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63 กรมส่งเสริมการ
อบจ.
หน่วยงานอื่น
ปกครองท้
อ
งถิ
่
น
จานวน (ครั้ง) จานวน (ครั้ง) จานวน (ครั้ง)
ดาเนินการเอง

๑
๑
๑

รองนายก อบจ.

๑

๑

๑



หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก อบจ.
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เลขานุการนายก อบจ.

๑

๑

๑



4

หลักสูตรเกี่ยวกับที่ปรึกษานายก อบจ.
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษานายก อบจ.

๑

๑

๑



5

หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภา อบจ./
รองประธานสภา อบจ. หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ประธานสภา อบจ./
รองประธานสภา อบจ.

๑

๑

๑



6

หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา อบจ.
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา อบจ.

๑

๑

๑



หมายเหตุ

16 ----- 16
17
๒. หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับสูง หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

2

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานมืออาชีพ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และพัฒนาสมรรถนะ
ในการบริหารงาน

3

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

4

หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานการคลัง
นักบริหารงานช่าง
นักบริหารงานการศึกษา
นักบริหารงานสาธารณสุข
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

5

หลัก สูตรผู้บริหารสถานศึก ษา หรือ
หลัก สูตรอื่นที่เกี่ย วข้อง

เป้าหมายการพัฒนา

เป้าหมาย
หน่วยงานทีด่ าเนินการฝึกอบรม
ปี 2561
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63 กรมส่งเสริมการ
อบจ.
หน่วยงานอื่น
ปกครองท้
อ
งถิ
่
น
จานวน (ครั้ง) จานวน (ครั้ง) จานวน (ครั้ง)
ดาเนินการเอง

๑
๑
๑
๑

๑

๑



๑

๑

๑



หัวหน้าสานักปลัด อบจ./
ผอ.กอง/หัวหน้าฝ่าย

๑

๑

๑



ผู้อานวยการสถานศึกษา/
รองผู้อานวยการสถานศึกษา

๑

๑

๑



ปลัด อบจ./รอง ปลัด อบจ./
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด

หมายเหตุ

- 17 3. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยงานทีด่ าเนินการฝึกอบรม
กรมส่
ง
เสริ
มการ
เป้าหมายการพัฒนา
ปี 2561
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
อบจ.
หน่วยงานอื่น
จานวน (ครั้ง) จานวน (ครั้ง) จานวน (ครั้ง) ปกครองท้องถิ่น ดาเนินการเอง

๑
๑
๑
ข้าราชการ อบจ./พนักงานจ้าง

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

2

หลักสูตรนิติกร หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ./พนักงานจ้าง

๑

๑

๑



3

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและ
บัญชี นักวิชาการคลัง นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ./พนักงานจ้าง

๑

๑

๑



4

หลักสูตรเกี่ยวกับศึกษานิเทศก์
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ.

๑

๑

๑





5

หลักสูตรเกี่ยวกับบรรณารักษ์
นักวิชาการศึกษา นักสันทนาการ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ./พนักงานจ้าง

๑

๑

๑





6

หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
นักสังคมสงเคราะห์ หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ.

๑

๑

๑



7

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ./พนักงานจ้าง

๑

๑

๑



- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะและพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน





หมายเหตุ

- 18 -

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
หน่วยงานทีด่ าเนินการฝึกอบรม
กรมส่
ง
เสริ
มการ
เป้าหมายการพัฒนา
ปี 2561
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
อบจ.
หน่วยงานอื่น
จานวน (ครั้ง) จานวน (ครั้ง) จานวน (ครั้ง) ปกครองท้องถิ่น ดาเนินการเอง


ข้าราชการ อบจ./พนักงานจ้าง
๑
๑
๑

8

หลักสูตรเกี่ยวกับนักประชาสัมพันธ์
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
นักพัฒนาการท่องเที่ยว หรือหลักสูตรอื่น ทักษะและพัฒนาสมรรถนะ
ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงาน

9

หลักสูตรเกี่ยวกับพยาบาลวิชาชีพ
นักวิชาการสาธารณสุข หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ.

๑

๑

๑





10

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ.

๑

๑

๑





11

หลักสูตรเกี่ยวกับเภสัชกร
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ.

๑

๑

๑





12

หลักสูตรเกี่ยวกับนายแพทย์
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ.

๑

๑

๑





13

หลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกรโยธา
สถาปนิก นักผังเมือง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ.

๑

๑

๑





14

หลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกรเครื่องกล
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ.

๑

๑

๑





หมายเหตุ

- 19 ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

15

หลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกรไฟฟ้า หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

16

หลักสูตรเกี่ยวกับวิศวกรสุขาภิบาล
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

17

หลักสูตรนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

18

วัตถุประสงค์

เป้าหมายการพัฒนา

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะและพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน

ข้าราชการ อบจ.

เป้าหมาย
หน่วยงานทีด่ าเนินการฝึกอบรม
กรมส่
ง
เสริ
มการ
ปี 2561
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63
อบจ.
หน่วยงานอื่น
จานวน (ครั้ง) จานวน (ครั้ง) จานวน (ครั้ง) ปกครองท้องถิ่น ดาเนินการเอง

๑
๑
๑

ข้าราชการ อบจ.

๑

๑

๑



ข้าราชการ อบจ.

๑

๑

๑



หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ./พนักงานจ้าง

๑

๑

๑





19

หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ./พนักงานจ้าง

๑

๑

๑





20

หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ.

๑

๑

๑



21

หลักสูตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ.

๑

๑

๑



22

หลักสูตรเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ.

๑

๑

๑



23

หลักสูตรนายช่างเขียนแบบ นายช่างโยธา
นายช่างสารวจ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ./พนักงานจ้าง

๑

๑

๑



หมายเหตุ

- 20 -

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

24

หลัก สูตรนายช่างเครื่องกล
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

25

หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

26

วัตถุประสงค์

เป้าหมายการพัฒนา

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะและพัฒนาสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน

ข้าราชการ อบจ.

เป้าหมาย
หน่วยงานทีด่ าเนินการฝึกอบรม
ปี 2561
ปี ๒๕62
ปี ๒๕63 กรมส่งเสริมการ
อบจ.
หน่วยงานอื่น
ปกครองท้
อ
งถิ
่
น
จานวน (ครั้ง) จานวน (ครั้ง) จานวน (ครั้ง)
ดาเนินการเอง

๑
๑
๑


ข้าราชการ อบจ.

๑

๑

๑

หลักสูตรการสร้างจิตสานึกการรักองค์กร,
การสร้างแรงจูงใจในการทางาน

ข้าราชการ อบจ./ข้าราชการครู อบจ.
/ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง

๑

๑

๑



27

หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ผู้บริหาร ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู
อบจ. ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาอบจ./
ข้าราชการ อบจ./ข้าราชการครู
อบจ./ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง

๑

๑

๑



28

หลักสูตรการจัดทางบประมาณระบบ
e - LAAS หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการ อบจ./พนักงานจ้าง

๑

๑

๑



29

หลักสูตรการวัดและประเมินผลสาหรับ
ข้าราชการครู หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการครู อบจ./ผู้ช่วยครู

๑

๑

๑





30

หลักสูตรการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการครู อบจ./ผู้ช่วยครู

๑

๑

๑





31

หลักสูตรการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย
หรือหลักสูตรอื่นเกี่ยวข้อง

ข้าราชการครู อบจ./ผู้ช่วยครู

๑

๑

๑





32

หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาผู้กากับลูกเสือ
ขั้นความรู้เบื้องต้น

ข้าราชการครู อบจ./ผู้ช่วยครู

๑

๑

๑

33

หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

พนักงานจ้าง

๑

๑

๑




หมายเหตุ

-93.9 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้มีคุณภาพ

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน 1. กาหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร - จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรครอบคลุม - บุค ลากรทุ กตาแหน่ งต้ องได้รั บ
และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกตาแหน่ง
ทุกตาแหน่ง
การฝึกอบรม

อย่างน้อย
1 ครั้ง

อย่างน้อย
1 ครั้ง

อย่างน้อย
1 ครั้ง

2. พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ - ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม - ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับการ
บุคลากรทุกระดับ
ตามสายงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ฝึกอบรมความรู้ในสายงาน
และพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

2. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปลูก จิตสานึก การเป็นข้าราชการ 1. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใน - จัดทาแผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม - มี ก ารดาเนิ น การกิ จ กรรมตาม
ในองค์กร
ที่ดีมีคุณ ธรรมจริย ธรรม
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร
ในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการ แผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

อย่างน้อย
5 กิจกรรม

อย่างน้อย
5 กิจกรรม

อย่างน้อย
5 กิจกรรม

- ส่งเสริมการเรียนรู้และการฝึกอบรม - จานวนครั้งของการจัดโครงการอบรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

อย่างน้อย
1 ครั้ง

อย่างน้อย
1 ครั้ง

อย่างน้อย
1 ครั้ง

- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
การอบรม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

- ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามแนวทางปรัชญา - มีการบรรจุหลักสูตรและเนื้อหา อย่างน้อย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการ 1 หลักสูตร
ของเศรษฐกิจพอเพียง
อบรม

อย่างน้อย
1 หลักสูตร

อย่างน้อย
1 หลักสูตร

2. สร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม - จัดทาโครงการ/กิจกรรมด้านมาตรฐาน - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้าน อย่างน้อย
อย่างน้อย
อย่างน้อย
มาตรฐานคุ
ณ
ธรรมจริ
ย
ธรรม
ในองค์กร
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสานึก
5 โครงการ/ 5 โครงการ/ 5 โครงการ/
ในการปฏิบัติหน้าที่
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

- 10 -

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

ปี 2561

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562

ปี 2563

- มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้

อย่างน้อย
1 เล่ม

อย่างน้อย
1 เล่ม

อย่างน้อย
1 เล่ม

- มีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากร
สามารถเข้าถึงและได้ศึกษาเรียนรู้

อย่างน้อย
3 ช่องทาง

อย่างน้อย
3 ช่องทาง

อย่างน้อย
3 ช่องทาง

2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับรู้ข้อมูล - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแหล่ง
ข่าวสาร เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เพื่อให้บุคลากร รวบรวมองค์ความรู้
สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ศึกษาเรียนรู้และนามาใช้ในการปฏิบัติงาน

1 ระบบ

1 ระบบ

1 ระบบ

อย่างน้อย
3 ช่องทาง

อย่างน้อย
3 ช่องทาง

อย่างน้อย
3 ช่องทาง

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

3. การพัฒนาองค์กรเป็นองค์กร พัฒนาองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 1. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ - จัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM)
แห่งการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
และถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
มาพัฒนาให้เป็นระบบ บุคลากรสามารถ
เข้าถึงความรู้ นาความรู้ไ ปใช้ใ นการ
ปฏิบัติง านและพัฒ นางานได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อระเบีย บ - จานวนช่องทางที่บุคลากรสามารถ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ราชการ
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ปี 2561

ค่าเป้าหมาย
ปี 2562

ปี 2563

4. การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง 1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ - ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ - ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้ารับ
องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและ และทันสมัย
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ การอบรมหลักสูตรความรู้และทักษะ
ทันสมัย
เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สร้างนวัตกรรม เฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
ความคิดริเริ่มและประยุกต์ใช้องค์ความรู้
โดยให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตาแหน่ง

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

2. พัฒนาเทคโนโลยีในองค์กรให้ทันสมัย - พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ - มีการบรรจุหลัก สูต รและเนื้อ หา
และมีประสิทธิภาพ
บุคลากรทุกระดับเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เกีย่ วกับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในโครงการอบรม

อย่างน้อย
1 หลักสูตร

อย่างน้อย
1 หลักสูตร

อย่างน้อย
1 หลักสูตร

- พัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กร - ร้อยละของเทคโนโลยี/เครื่องใช้
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวทันต่อสถานการณ์ สานักงานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ปัจจุบันและเพียงพอต่อบุคลากร
ต่อบุคลากร

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

3. เสริมสร้างบรรยากาศในการทางาน - จัดกิ จ กรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ใน - มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้าง อย่างน้อย
ที่ มี ก ารแสดงความคิ ด ริ เ ริ่ ม และ องค์กรเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ย นความรู้ ความสัมพันธ์ในองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยน 5 โครงการ/
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
และความคิดสร้างสรรค์
ความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน
กิจกรรม

อย่างน้อย
5 โครงการ/
กิจกรรม

อย่างน้อย
5 โครงการ/
กิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์

กลยุทธ์

แผนงานโครงการ

ตัวชี้วัด
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7. งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตประมาณการรายจ่ายงบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
ปรากฏตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
1. สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่ วไป งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 400,000.- บาท
2. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 1,500,000.- บาท
3. กองแผนและงบประมาณ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 300,000.- บาท
4. กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่ วไป งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน ค่าใช้ส อย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 200,000.- บาท
5. กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 400,000.- บาท
6. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 2,300,000.- บาท
7. กองพัสดุและทรัพย์สิน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 400,000.- บาท
8. กองการท่องเที่ยวและกีฬา แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 250,000.- บาท
9. กองสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ ายในการเดินทาง
ไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 300,000.- บาท
10. กองกิจการขนส่ง แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 200,000.- บาท

- 22 11. กองการเจ้าหน้าที่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ตั้งจ่ายไว้ 290,000.- บาท
12. หน่วยตรวจสอบภายใน แผนงานบริหารงานทั่ วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 200,000.- บาท
13. กองการเจ้าหน้าที่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ตั้งจ่ายไว้ 1,000,000.- บาท
14. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายไว้ 600,000.- บาท
15. หน่วยตรวจสอบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดาเนินงาน
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ตั้งจ่ายไว้ 850,000.- บาท
16. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 200,000.- บาท
17. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตั้งจ่ายไว้
280,000.- บาท
18. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 1,540,000.- บาท
19. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตั้งจ่ายไว้ 351,000.- บาท
20. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
โครงการวันครู ตั้งจ่ายไว้ 350,000.- บาท
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8. การติดตามและประเมินผล
๑. กาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาต้องทารายงานสรุปผลการเข้าอบรม สัมมนา
ภายใน ๗ วันทาการ นับแต่วันกลับจากการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๒. ให้ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการฝึกอบรม สัมมนาตามข้อ ๑
๓. นาข้อมูลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรม
ให้เหมาะสมกับความต้องการต่อไป
๔. ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินไปใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ
ตามผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบัติงาน
๕. ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ประจาปี ต้องผ่านการประเมินทุกด้านๆ ละไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐

