การติดตามและประเมินผล
*********************************

๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านผือ ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
๒. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
3. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
7. ผู้อานวยการกองการสวัสดิการสังคม
กรรมการ
8. นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นผื อ ก าหนดวิ ธี ก ารติด ตามประเมิ น ผล ตลอดจนการด าเนิ น การอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือทราบ

บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัด
อุดรธานี ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มี
ความจาเป็นอาจต้องทาการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

ภาคผนวก

คาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ
ที่ 371 / 2563
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)
………………………...............…………………..
อาศั ย อ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด อุ ด รธานี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน
๒๕๔๕ จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร (ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)
โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านผือ ดังนี้
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ
เป็นประธานกรรมการ
๒. รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ
เป็นกรรมการ
3. หัวหน้าสานักปลัด
เป็นกรรมการ
4. ผู้อานวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
5.. ผู้อานวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
6. ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
เป็นกรรมการ
7. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
เป็นกรรมการ
8. นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

( นายฐีติ คันธี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) ครั้งที่ ๑/ 2563
วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
.................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายฐีติ คันธี
๒. นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
๓. นายประมาณ เรืองสุข
หัวหน้าสานักงานปลัด
กรรมการ
๔. นางสาวอานุภร ต้นศรีนนท์
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. นายพิทักษ์พงษ์ พงษ์ประสพ
ผู้อานวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. นางชิฬาณี วงษ์เล่ห์
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ รักษาราชการแทน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
8. นางสาวประภาภรณ์ โคตรลือชา
นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
เริ่มประชุม
เวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายฐีติ คันธี ประธานคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(นายฐีติ คันธี)
- แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
– 2566) ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผือ ที่ 371 /2563 ลงวันที่ 30
กันยายน 2563 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด
อุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
นายฐีติ คันธี
-การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) เพื่อให้เป็น
(ประธานฯ)
ไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กาหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

- ๒ - ให้นางสาวประภาภรณ์ โคตรลือชา เลขานุการ เป็นผูช้ ี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566)
น.ส.ประภาภรณ์ - การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – ๒๕66) นั้น
(เลขานุการ)
จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566)
และข้อบัญญัติฯ ขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการ
พัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง จึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ให้คณะกรรมการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. หลักสูตรปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบล)
๒. หลักสูตรหัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
๓. หลักสูตรผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
๔. หลักสูตรผู้อานวยการช่าง (นักบริหารงานช่าง)
5. หลักสูตรผู้อานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)
6. หลักสูตรผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
7. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
9. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
10. หลักสูตรนิติกร
11. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
12. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ
13. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
14. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ
15. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
16. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
17. หลักสูตรนายช่างโยธา
18. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
19. การส่งเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรม
20. พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
21. จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
นายณัฐพงษ์ เอื้อพิริยะกุล - เสนอโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน
(กรรมการฯ)
ตาบลและพนักงานจ้าง ดังนี้
1. โครงการศึกษาธรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา
นายประมาณ
(กรรมการฯ)

- เสนอให้มีการเพิ่มโครงการฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพของครูดูแลเด็กไว้ในแผนพัฒนา
พนักงานส่วนตาบลด้วย เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านค้อมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ใน
ความรับผิดชอบ 2 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กวัดสระแก้วและศูนย์พัฒนาเด็กบ้านภูดนิ -ภูทอง
โดยเพิ่มโครงการฝึกอบรม ดังนี้

- ๓ -

๑. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก
๒. หลักสูตรผู้ดูแลเด็ก
นายฐีติ คันธี
(ประธานฯ)

- มีคณะกรรมการท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่.... ถ้าไม่มีขอมติ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
นายฐีติ คันธี
ประชุม
(ประธานฯ)
ปิดประชุม

- ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ขอขอบคุณคณะกรรมการฯทุกท่านที่ได้เข้าร่วม
โดยพร้อมเพรียงกัน ปิดการประชุม
เวลา ๑๕.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ประภาภรณ์ โคตรลือชา
ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวประภาภรณ์ โคตรลือชา)
เลขานุการ

(ลงชื่อ)

ฐีติ คันธี
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายฐีติ คันธี)
ประธานคณะกรรมการฯ

