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คํานํา 
 

  การจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลของ เทศบาลตําบลพอมิ่ง นั้น ไดคํานึงถึงภารกิจ 
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติราชการ  
บทบาทและหนาที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทของเทศบาลตําบลพอมิ่ง โดยไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับ
บุคลากรแตละตําแหนง ใหไดรับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
ดานการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
ดานการบริหารและดานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาท
และภารกิจของเทศบาลตําบลพอมิ่งตอไป 

 
 
 
 
               เทศบาลตําบลพอมิ่ง 

                                                      1  ตุลาคม 2560 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
            
          

        หนา 
บทที่  1  :  หลักการและเหตุผล          

- หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนการพัฒนาบคุลากร  1 
- ขอมูลดานโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลัง   2 
- อัตรากําลังที่มีอยูจริง       ๔ 

 

บทที่  2  :  วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
- วัตถุประสงคการพัฒนา      ๗ 

 

บทที่  3  :  กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
- กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  ๘ 
  

บทที่  4  :  ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
-    ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร   ๑๐ 

บทที่  5  :  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561-2563 
  -   แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561-2563 ๑๒ 
บทที่ 6  :  หลักสูตรการพัฒนา 
  -   หลักสูตรการพัฒนา        1๔ 

-   แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2561-2563 1๖ 
บทที่ 7  :  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
  -   งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา      1๙ 
บทที่ 8 :   การติดตามและประเมินผล 
  -   การติดตามและประเมินผล       ๒๑ 
 
 

ภาคผนวก 
 1. บทสรุปสําหรับผูบริหารการสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากร 

2. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาฯ 
3. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กําหนดใหเทศบาล พัฒนาผูไดรับการ
บรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลตอง
ดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด เชน การพัฒนา
ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได หากองคการบริหารสวนตําบลมีความประสงค จะพัฒนาเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับความ
จําเปนในการพัฒนาของแตละเทศบาลก็ใหกระทําได ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่เทศบาล
พิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหเทศบาล
สามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) รวมกับเทศบาลตนสังกัด หรือเทศบาลตนสังกัด
รวมกับสวนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานี 
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 
กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการ ในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนการพัฒนา
ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลัง
ของเทศบาล นั้น  
 

  เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาวเทศบาลตําบลพอมิ่ง อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี  
จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2561-2563 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลพอมิ่ง เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกทั้งยังเปนการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตําบลพอมิ่งในการ
ปฏิบัติราชการและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ขอมูลดานโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลัง  
 แผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ 2561-2563 ไว  ดังนี้ 

สํานักปลัดเทศบาล  
- หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)   จํานวน 1 อัตรา  

๑. งานบริหารทั่วไป 
๒. งานการเจาหนาที่  

- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก.(วาง)  จํานวน 1 อัตรา  
3. งานวิเคราะหนโยบายและแผน  

- นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   จํานวน 1 อัตรา  
4. งานนิติการ  
5. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พนักงานจางตามภารกิจ  

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน 2 อัตรา  
กองคลัง  
- ผูอํานวยการคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)  จํานวน 1 อัตรา  

๑. งานการเงินและบัญชี  
- นักวิชาการเงินและบัญชีปก./ชก.   จํานวน 1 อัตรา  
- เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา 

๒. งานจัดเก็บรายไดและพัฒนารายได 
- เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน  จํานวน 1 อัตรา 

3. งานพัสดแุละทรัพยสิน  
- เจาพนักงานพัสด ุปง./ชง.   จํานวน 1 อัตรา 

4. งานธุรการ 
 - เจาพนักงานธุรการ ปง./ชง.   จํานวน 1 อัตรา 
พนักงานจางตามภารกิจ  

- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได    จํานวน 1 อัตรา  
- ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ จา   จํานวน 1 อัตรา 

กองชาง  
- ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)   จํานวน 1 อัตรา  

๑. งานแบบแผนและกอสราง  
- นายชางโยธา ปง./ชง.    จํานวน 1 อัตรา 

๒. งานควบคุมอาคาร 
พนักงานจางตามภารกิจ  

- ผูชวยนายชางโยธา    จํานวน 1 อัตรา 
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน 1 อัตรา 

๓. งานสาธารณูปโภค  
พนักงานจางทั่วไป  

- คนงานทั่วไป     จํานวน 1 อัตรา 
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กองการศึกษา  
- ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)  จํานวน 1 อัตรา  

๑. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.   จํานวน 1 อัตรา  

2. งานกิจการโรงเรียน  
- ครูผูชวย     จํานวน 1 อัตรา  

   3. งานพัฒนาศูนยเด็กเล็ก 
    - ครูผูดูแลเด็ก     จํานวน 6 อัตรา 
   4. งานพัฒนาชุมชน 
    - นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ   จํานวน 1 อัตรา 

พนักงานจางตามภารกิจ  
- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   จํานวน 2 อัตรา 
- ผูชวยครูผูดูแลเด็กเล็ก    จํานวน 3 อัตรา 

พนักงานจางทั่วไป  
- คนงานทั่วไป(ปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กเล็ก)  จํานวน 1 อัตรา
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1 นายสุฟญาน   คงคาลิหมีน ปริญญาโท 31-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล ตน

สํานักปลัดเทศบาล
2 นางสาววันดี   บูรณะ ปริญญาตรี 31-2-01-2101-001 หัวหนาสํานัก ตน

ปลัดเทศบาล
3 นางสาวศรีเพชร   เอี่ยมโสภณ ปริญญาโท 31-2-01-3103-001 นักวิเคราะห ชก.

นโยบายและแผน
4 - - 31-2-01-3102-001 นักทรัพยากร ปก./ชก. วางเดิม  

บุคคล
พนักงานจาง

5 นางสาวนราวดี   ยีดีเยาะ ปวส. ภ 01-001 ผูชวยเจา (คุณวุฒิ)
พนักงานธุรการ

6 นางสาวสนานี   ปูยามา ปริญญาตรี ภ 01-002 ผูชวยเจา (คุณวุฒิ)
พนักงานธุรการ

กองคลัง
9 นางสาวมานิตา   แดสามัญ ปริญญาโท 31-2-04-2102-001 ผูอํานวยการ ตน

กองคลัง
10 - - 31-2-04-3201-001 นักวิชาการเงิน ปก./ชก. วางเดิม  

และบัญชี
11 นายชินโชติ   ปลาลารัตน ปริญญาตรี 31-2-04-4201-001 เจาพนักงาน ชง.

การเงินและบัญชี
12 นางสาวธันยรดา  สอยสุวรรณ ปวส 31-2-04-4204-001 เจาพนักงาน ชง.

จัดเก็บรายได
13 - - 31-2-04-4203-001 เจาพนักงานพัสดุ ปง./ชง. วางเดิม  
14 - - 31-2-04-4101-002 เจาพนักงาน ปง./ชง. วางเดิม  

ธุรการ
พนักงานจาง

15 นางสาวกุสุมา   หวังดี ปริญญาตรี ภ 04-001 ผูชวยเจาพนัก (คุณวุฒิ)
งานจัดเก็บรายได

16 นางสาวตอฮีเราะ   สะอิ ปริญญาตรี ภ 04-002 ผูชวยเจาพนักงาน (คุณวุฒิ)
การเงินและบัญชี

อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ
หมายเหตุที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากําลังใหม
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เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ
หมายเหตุที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากําลังใหม

กองชาง
17 - - 31-2-05-2103-001 ผูอํานวยการ ตน วางเดิม  

กองชาง
18 - - 31-2-05-4701-001 นายชางโยธา ปง./ชง. วางเดิม  

พนักงานจาง
19 นายสักรี   มามะ ปริญญาตรี ภ 05-001 ผูชวยนาย (คุณวุฒิ)

ชางโยธา
20 นางสาวมารยาณีย   ตาเยะ ปวส. ภ 05-002 ผูชวยเจา (คุณวุฒิ)

พนักงานธุรการ
21 นายมะรอกี   มะ ปริญญาตรี จ 05-001 คนงานทั่วไป (ทั่วไป) -

กองการศึกษา
22 - - 31-2-08-2107-001 ผูอํานวยการกอง ตน วางเดิม  

การศึกษา
23 - - 31-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. วางเดิม  
24 นางสาวสาลินี   หลงจิ ปริญญาโท 31-2-08-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก.

พนักงานจาง
25 นางสาวนูรียะ   หลําขุน ปริญญาโท ภ 08-001 ผูชวยเจา (คุณวุฒิ)

พนักงานธุรการ
โรงเรียนเทศบาลตําบลพอมิ่ง

26 - - - ครูผูชวย  - รอจัดสรร
อัตรา

ตําแหนงจาก 
สถ.

27 - - ภ 08-004 ผูชวยเจา (คุณวุฒิ) กําหนดเพิ่ม
พนักงานธุรการ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติพอมิ่ง
28 นางสาวอาอีเสาะ บอรอดายา ปริญญาตรี 94-2-0158 ครูผูดูแลเด็ก  -
29 นางสาวฮายาตี   เสง ปริญญาโท 94-2-0157 ครูผูดูแลเด็ก  -
30 นางสาวอามีเนาะ   เจะแต ปริญญาโท 94-2-0110 ครูผูดูแลเด็ก  -
31 นางสาวพาอีสะ   ยะลา ปริญญาตรี 94-2-0159 ครูผูดูแลเด็ก  -
32 - - ภ 08-005 ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)  - รอจัดสรร

อัตรา
ตําแหนงจาก 

สถ.
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เลขที่ตําแหนง ตําแหนง ระดับ
หมายเหตุที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา

กรอบอัตรากําลังใหม

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอัลตักวาพอมิ่ง
33 นางยาริยะ   สะนิ ปริญญาตรี 94-2-0160 ครูผูดูแลเด็ก  -
34 นางสาวคูซัยหมะ   ลีเลาะ ปริญญาตรี 94-2-0161 ครูผูดูแลเด็ก  -

พนักงานจาง
35 นางสาวพาซียะ   ยามา ปริญญาตรี ภ 08-002 ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)  -
36 นางสาวนาอีหมะ   มะ ปริญญาตรี ภ 08-003 ผูดูแลเด็ก(ทักษะ)  -
37 นางสาวซอแลฮะ   ซามะ ปริญญาตรี จ 08-001 ผูดูแลเด็ก(ทั่วไป)  -
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บทที่ 2 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค  
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงมั่นที่จะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) 
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงมั่นที่จะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิผล 
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงมั่นที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
เพื่อใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของเทศบาลและยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตางๆ ที่ใหความ
รวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมีประสทิธิผล 
 

เปาหมาย 
เปาหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลพอมิ่งอันประกอบดวย พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 
ไดรับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพอมิ่งไดรับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไมนอยกวา 
รอยละ 85 
 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกคน ที่ไดเขารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
  2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลพอมิ่งไดรับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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บทที่ 3 

กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
 

  การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรมีจุดมุงหมาย 
ทิศทางในการกาวไปขางหนาในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองตอยุทธศาสตรองคกร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสูความสําเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเปนการสรางความตอเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองคกร ซึ่งการจัดทํายุทธศาสตรนั้นคือการกําหนดทิศทางขององคกร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู
ในชวงระยะเวลา 3 ป 
  ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลพอมิ่งนั้น ตองเปนการจัดทํา
ยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน
นั้นเปนสวนที่ชวยสนับสนุนผลักดันใหยุทธศาสตรของหนวยงานประสบความสําเร็จผานทางบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ เปนผูนํา เปนคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให
ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง และเพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมตอกับยุทธศาสตรของ
เทศบาลตําบลพอมิ่งในทุกๆ ยุทธศาสตร โดยมิไดเพียงเชื่อมโยงเฉพาะในดานที่เปนยุทธศาสตรดานทรัพยากร
บุคคลเทานั้น 
  เพื่อใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลพอมิ่งมีความสอดคลองและ
สัมพันธกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร จึงไดกําหนดกระบวนในการจัดทํา ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรขององคกร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อําเภอ และทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตรองคกร    
  ในการกําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรองคกร (ยุทธศาสตรเทศบาลเทศบาลตําบลพอมิ่ง) 
นั้น เปนการศึกษาขอมูลประกอบที่สําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองคกร เมื่อได
ทําการศึกษาและทบทวนขอมูลยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ แลว จากนั้น จึงดําเนินการ
กําหนดประเด็นสําคัญในยุทธศาสตรองคกร 
  ขั้นตอนที่ 2 การทํา HR SWOT เพื่อวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะทําใหองคกรบรรลุ หรือไมบรรลุตามยุทธศาสตรที่วางไว 
  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่จะชวยในการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกในดาน
ทรัพยากรมนุษย ที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร ซึ่งการทํา HR SWOT นั้น 
  -  เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทําใหองคกร
บรรลุหรือไมบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่วางไว 
  - เปนการดําเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเปนการระดมสมอง ซึ่งใหไดมาซึ่ง
ขอมูลจํานวนมาก 
  - เปนการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ไดจากการระดมสมองนั้นเปนความเห็นของผูที่มาเขารวม 
  - พิจารณาใหความสําคัญกับจุดออน เปนลําดับแรก ๆ 
  - เปนการวิเคราะหในทุกๆ ดานที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมควร
จํากัดเฉพาะในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพียงอยางเดียว 
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  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษย เพื่อวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ ซึ่งจะ
ชวยสนับสนุนผลการทํา HR SWOT และเปนขอมูลสนับสนุนในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตอไป 
  ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนที่จะชวยสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร ดวยการวิเคราะหจากขอมูล
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย และยังเปนการตรวจสอบ ยืนยัน การทํา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูล
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย ยังชวยใหการจัดทํายุทธศาสตรตาง ๆ มีความถูกตองโดยมีขอมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะหและการจัดทํา 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษยนั้น ทําใหองคกรเห็นถึงนัยสําคัญที่มีผล
ตอการบริหารงานในปจจุบัน และอนาคตอันใกล เชน การวิเคราะหจํานวนคนในแตละชวงอายุ ทําใหเห็นถึง
กลุมประชากรสวนใหญในองคกร ดวยขอมูลนี้ทําใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคลองกับกลุมคนสวนใหญในองคกร จํานวนวันที่ใชในการพัฒนา แสดงถึงคาเฉลี่ยจํานวนวันที่บุคลากรไดรับ
ในการพัฒนา และคาใชจายในการพัฒนานั้นสะทอนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดําเนินการ
พัฒนาผานการใชจายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับหนวยงานที่เปนหนวยงานที่ดีในเรื่องการ
พัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององคกรที่คลายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องคกรอื่นซึ่งจะชวยสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเนื่องดวยจากความเปนจริงที่วา องคกร
ใดองคกรหนึ่งนั้นไมไดเกงไปทุกเรื่อง ยังมีองคกรที่เกงกวาองคกรอื่นๆ อยางมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณตรงขององคกรอื่น แลวนํามาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลดการ
ดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
  ขั้นตอนที่ 5 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เปนขั้นตอนการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พรอมตัวชี้วัดผลงานที่สําคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนในการ
สรางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคกร โดยการนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห 
จัดลําดับความสําคัญ จัดกลุมประเด็นปญหา เพื่อจัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจากขั้นตอนการสรางยุทธศาสตรและทําการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรหลักของเทศบาลตําบลพอมิ่งแลว ลําดับถัดมา ดําเนินการจัดกลุม ปรับปรุง เพื่อคัดเลือกใหเหลือใน
ปริมาณยุทธศาสตรที่เหมาะสม จากนั้นนําชื่อยุทธศาสตรที่ไดผานการจัดกลุม ปรับปรุงแลว มากําหนดตัวชี้วัด 
พรอมทั้งชื่อโครงการในแตละยุทธศาสตร ในการกําหนดตัวชี้วัดควรเปนการวัดผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ของ
ยุทธศาสตร และควรกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองและตรงตอยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้นมา  
  ขั้นตอนที่ 6 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร
มาสูการปฏิบัติและการกําหนดแผนงาน/โครงการ เปนการผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสําเร็จดวยการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนั้น
ไดเกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผูรับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนการ
มอบหมายความรับผิดชอบใหผูที่เกี่ยวของเพื่อนําไปกําหนดเปนแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนําไปสูการ
ประเมินผลงานประจําปที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เปนการติดตามผลความกาวหนา และ
ความสําเร็จ ทั้งนี้เพื่อนํามาปรับแตงแผนปฏิบัติงานใหปฏิบัติไดตามเปาหมายที่กําหนดขั้นตอนสุดทายของการ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น เปนขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความกาวหนา ความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว ในการประเมินและติดตามผลตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองคกร 
จะไดทราบถึงความกาวหนาตามแผนงาน และเมื่อเกิดความลาชาองคกรสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจาก
ผูรับผิดชอบ เพื่อรวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในที่สุด 

 



-10- 

 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากร 
 

  ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น ไดมีการนําขอมูลในหลาย ๆ ดานมาสรุปผล
และวิเคราะหเพ่ือประกอบในการจัดทํายุทธศาสตร ทั้งนี้เพ่ือใหยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้นนั้นสามารถนํามาใชในการ
พัฒนาแกไขในสวนที่เปนจุดออนของบุคลากร และสงเสริมสมรรถนะที่จําเปนในการบรรลุเปาประสงคเชิงกล
ยุทธของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะหขอมูลไดกําหนดที่มาของขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหได 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณจากกลุมผูบริหาร  
  2. การรวบรวมขอมูลที่สําคัญดานทรัพยากรบุคคลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามสํารวจความเห็นตอการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากที่มา
ของขอมูลดังกลาว ไดดังนี้ 
 

สรุปการสัมภาษณจากผูบริหาร 
  จากการสัมภาษณผูบริหาร ซึ่งประกอบไปดวย ผูบริหารทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของ เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผูบริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี ้
  1. บุคลากรตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจุบันใหไดเต็มประสิทธิภาพ 

2. การนําเทคโนโลยีมาใชในสํานักงานเพิ่มขึ้น 
3. การสรางความแข็งแกรงในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อใหบรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะใหเปน multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกําลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสรางภาวะผูนําใหแกผูบังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล ไดทําการวิเคราะหขอมูลสําคัญ ดังนี้ 

- โครงสรางขาราชการจําแนกแตละชวงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจําแนกตามชวงอายุงานและสาเหต ุ
- สัดสวนขาราชการ ชาย-หญิง 
- ขอมูลคาใชจายดานบุคลากรตองบประมาณรวม 
- ขอมูลงบในการพัฒนาบุคลากรตองบบุคลากร 
- รอยละของขาราชการที่ควรไดรับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานทรัพยากรบุคคลดังที่กลาวขางตนนั้น ผลการวิเคราะห
พบวา ในระยะเวลา 3 ปขางหนา เทศบาลตําบลพอมิ่งจะประสบปญหาในเรื่องอัตรากําลังคนที่จะหายไปจาก
การโอน (ยาย) ซึ่งกําลังคนดังกลาวเปนกําลังคนในระดับสายงานผูปฏิบัติ ซึ่งอาจสงผลกระทบในเรื่องการ
บริหารงานขององคกร ความพรอมของกําลังคนที่จะทดแทนกําลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่องคาใชจายใน
การพัฒนาและจํานวนวันที่ไดรับการพัฒนาของขาราชการนั้นยังต่ํากวาเปาหมายทีก่ําหนด 

 
 



-11- 
 

สรุปการวิเคราะห HR SWOT 
  ในการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เทศบาลตําบลพอมิ่งไดมีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมขอมูล โดยไดเชิญหัวหนาสวนราชการทุกหนวยงานมารวมกันทํา HR 
SWOT เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนในประเด็นที่เกี่ยวของกับบุคลากร ทั้งนี้
สามารถสรุปผลจากวิเคราะหไดดังนี้ 
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพรอมที่จะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุงถึงผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
- บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ 
- ผูบริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรตอกัน 
- มีผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการทํางานสามารถสนองตอบนโยบายที่ดี 

   - บุคลากรมีความรูความเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมในพื้นที ่การมีสวนรวมกับชุมชนทองถิ่น 
   - มีระบบบริหารงานบุคคล 

 

  2. จุดออน (Weaknesses) 
- การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาคสวนราชการยังขาดความ

เชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
- ภาระงานของแตละฝายไมชัดเจน 
- บุคลากรยังขาดความรูที่เปนระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

   - บุคลากรที่มีความตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบตองานที่ปฏิบตัิคอนขางนอย 
   - สถานการณความไมสงบสงผลตอสภาพจิตใจในการทํางาน 
   - การสนับสนุนดานงบประมาณการพัฒนายังไมเพียงพอ 
   - ดานอัตรากําลังยังไมเพียงพอและไมเหมาะสมกับปริมาณงาน 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องคความรู และติดตามประเมินผลเพื่อการแกปญหาอยาง
จริงจังและตอเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเขาใจและทักษะการทํางานแบบบูรณาการ 
   - บุคลากรไมยอมรับเทคโนโลยี 
 

  3. โอกาส (Opportunities) 
   - องคกรเปนที่รูจักและยอมรับ และมีภาพลักษณที่นาเชื่อถือ 
   - มีการสนับสนุน สงเสริมทั้งดานนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหนวยงานตางๆ
ของรัฐ 

- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน 
- ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น 

 

  4. ภัยคุมคาม (Threats) 
- มีความกาวหนาในวงแคบ 
- งบประมาณไมเพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไมเอื้ออํานวย ตอการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแตงตั้งบุคลากร 
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บทที่ 5 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
ประจําปงบประมาณ 2561-2563 

 

  ผลการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญในดานตาง ๆ จากผูบริหาร บุคลากร รวมทั้งขอมูลยุทธศาสตร
ของเทศบาลตําบลพอมิ่งไดถูกนํามาสรุปเพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเทศบาล ประจําปงบประมาณ 
2561-2563 อีกทั้งไดมีปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลพอมิ่ง 
ประจําปงบประมาณ 2561-2563 ใหม และจัดทําเปนแผนที่ยุทธศาสตร เพื่อใหเปนกรอบกลยุทธใน 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารใหบุคลากรในองคกรไดมีความเขาใจในทิศทาง เห็นความชัดเจน
ของการพัฒนาบุคลากรรวมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ว ิสัยทัศน 
  บุคลากรเทศบาลตําบลพอมิ่งเปนผูมีความรูความสามารถ มีความชํานาญในหนาที่ เปยมดวย
จริยธรรม เขาถึงประชาชน  
 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในงาน อยางสูงสุด 
  2. สรางเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนตอวิสัยทัศน พันธกิจของเทศบาลตําบล 
พอมิ่ง 

3. สงเสริมการเรียนรูอยางยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเปนหัวใจหลักสําคัญ 
4. พัฒนาผูบังคับบัญชา และผูบริหาร ใหมีทักษะการจัดการ และภาวะผูนําที่เปนเลิศ 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลพอมิ่ง ประจําปงบประมาณ 2561-2563 
  1. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด ทันตอเทคโนโลยีใหมๆ ในงาน โดยใชระบบสมรรถนะ
เปนเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเขาถึงประชาชนใหแกขาราชการทุกระดับชั้น 
3. สรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันอยางมีความสุข 

  4. สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  โดยในแตละยุทธศาสตรการพัฒนานั้นไดกําหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไว ดังนี ้
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้ว ัด 
1. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด ทันตอ
เทคโนโลยีใหมๆ ในงาน โดยใชระบบสมรรถนะ 
เปนเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. รอยละเฉลี่ยของขาราชการที่ผานการประเมนิ 
สมรรถนะในระดับท่ีองคกรคาดหวัง  
2. จํานวนวันที่ไดรับการพัฒนาเฉลี่ยตอคนตอป 

2.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเขาถึงประชาชนใหแกขาราชการทุกระดับชั้น 

๑.จํานวนวันตอคนตอปที่บุคลากรไดรับการพัฒนาหรือ
เขารวมกิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการสํารวจภาพลักษณดานคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรตอสังคมภายนอก 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้ว ัด 

๓.สรางวัฒนธรรมการทํางานรวมกันอยางมี
ความสุข 

1. รอยละของความพึงพอใจของบุคลากรตอการ 
ปฏิบัติงาน 

๔. สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อมุงสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

1. จํานวนความรู/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยตอคนที่ 
บุคลากรบันทึกเขาระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมที่เกิดข้ึนใหม 
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บทที่ 6 

หลักสูตรการพัฒนา 
 

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลพอมิ่งไดพิจารณาและ 
ใหความสําคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล รวมถึงพนักงาน
จางทั้งสวนราชการ เพื่อใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางดานการปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ  
ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  
   สํานักปลัดเทศบาล  
   ประกอบดวย  

1. ปลัดเทศบาล 
2. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
4. นักทรัพยากรบุคคล 
5. พนักงานจาง 

 

  กองคลัง  
  ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการคลัง 
2. นักวิชาการเงินและบัญช ี     
3. เจาพนักงานการเงินและบัญชี  
4. เจาพนักงานจัดเก็บรายได   
5. เจาพนักงานพัสดุ    
6. เจาพนักงานธุรการ  
7. พนักงานจาง  

 

  กองชาง  
  ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการกองชาง  
2. นายชางโยธา ปง./ชง.     
3. พนักงานจาง 

 

  กองการศึกษา  
  ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการกองการศึกษา  
2. นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.     
3. ครูผูชวย       
4. ครูผูดูแลเด็ก      
5. นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ    
6. พนักงานจาง 
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  การกําหนดวิธีการพัฒนา โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น 
เชน การจัดฝกอบรมโดยเทศบาล ดําเนินการเองหรือการสงเขารวมฝกอบรมที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด  
และการพัฒนาในระยะยาว เชน การสอนงานในขณะทํางาน การจัดใหมีพี่เลี้ยงในการทํางาน การมอบหมาย
งานการหมุนเวียนงาน การใหคําปรึกษาแนะนํา การติดตามและประเมินผลโดยผูบังคับบัญชา เปนตน   
 

  การกําหนดตัวชี้ว ัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพื่อใหการติดตามความสําเร็จและความกาวหนาในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได
กําหนดไวในแตละยุทธศาสตรนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองสนับสนุนตอความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรหลักของเทศบาลตําบลพอมิ่ง จึงไดมีการกําหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงานโครงการไว ซึ่งผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสําเร็จได ในการกําหนดตัวชี้วัดนั้น
ตองมีความชัดเจน สามารถวัดผลได และสามารถวัดผลไดจริง สําหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
ไดกําหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงาน ดังนี้ 
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แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
เทศบาลตําบลพอมิ่ง  อําเภอปะนาเระ  จังหวัดปตตานี 

 
ตัวชี้ว ัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้ว ัด

ยุทธศาสตร 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะดําเนินการพัฒนา 
ตัวชี้ว ัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
1.พัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพสูงสุด ทันตอ
เทคโนโลยีใหมๆ ในงาน  
โดยใชระบบสมรรถนะ
เปนเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา 

1. รอยละเฉลี่ยของ
ขาราชการที่ผานการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับท่ีองคกรคาดหวัง  
2. จํานวนวันท่ีไดรับ
การพัฒนาเฉลี่ยตอคน
ตอป 

1.1 โครงการปรับปรุงความรูความสามารถ
และทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
 
1.๒ โครงการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
1.๓ โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม 
1.๔ โครงการพัฒนาทักษะดานพัฒนาองคกร 
 
1.๕ โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความสําเร็จของการปรับปรุง 
ความรูความสามารถและทักษะ 
ที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานเทศบาล 
- รอยละของขาราชการที่ผานการ
ทดลองงาน 
- รอยละของจํานวนบุคลากรที่ 
เขารับการฝกอบรมตามเปาหมาย 
 
- รอยละของจํานวนบุคลากรที่ 
เขารับการฝกอบรมตามเปาหมาย 
- รอยละของจํานวนบุคลากรที่เขารับ
การฝกอบรมตามเปาหมาย 

การฝก 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจาหนาที่ 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 
 

ทดสอบตาม
แบบท่ี 
กําหนด 
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ตัวชี้ว ัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที่ 2 

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้ว ัด

ยุทธศาสตร 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะดําเนินการพัฒนา 
ตัวชี้ว ัดโครงการ 

วิธีการ
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
2. เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมจิตอาสา การ
เขาถึงประชาชนใหแก
ขาราชการทุกระดับชั้น 

๑.จํานวนวันตอคนตอป
ที่บุคลากรไดรับการ
พัฒนา หรือเขารวม
กิจกรรมดาน 
สงเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา 
2. ผลการสํารวจ
ภาพลักษณดาน
คุณธรรมจริยธรรม  
ของบุคลากรตอสังคม
ภายนอก 

๒.1 โครงการมีสวนรวมในการปองกัน 
การทุจริต 
๒.2 โครงการเผยแพรขอบังคับเทศบาลตําบล
พอมิ่งดวยจรรยาพนักงานเทศบาล 
๒.๓ โครงการเสริมสรางคุณธรรมและ
จริยธรรม 
๒.๔ โครงการสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 
๒.๕ โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝกอบรมกับหนวยงานภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 
- รอยละของบุคลากรที่รู 
ขอบังคับ 
- รอยละของจํานวนบุคลากรที่ 
เขารับการฝกอบรมตามเปาหมาย 
- จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 
 
- จํานวนผูบริหารที่ไดรับการ 
พัฒนาตามแผน 

การฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจาหนาที่ 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ที่กําหนด 

 
 

ตัวชี้ว ัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที่ 3 

ยุทธศาสตร ตัวชี้ว ัดยุทธศาสตร โครงการ 
ระยะเวลาที่จะดําเนินการพัฒนา 

ตัวชี้ว ัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 
2561 2562 2563 

๓.สรางวัฒนธรรมการ
ทํางานรวมกันอยางมี
ความสุข 

1. รอยละของความพึงพอใจ
ของบคุลากรตอการ 
ปฏิบัติงาน 

๓.๑ โครงการสรางขวัญและกําลังใจ
ใหแกผูปฏิบัติงาน  
๓.๒ โครงการสานสัมพันธผูบริหาร
พนักงานของเทศบาล 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 
- จํานวนผูเขารวมโครงการ 
และความพึงพอใจ 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา 
 

งานการ
เจาหนาที่ 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 
 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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ตัวชี้ว ัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที่ ๔ 

ยุทธศาสตร ตัวชี้ว ัดยุทธศาสตร โครงการ 
ระยะเวลาที่จะดําเนินการพัฒนา 

ตัวชี้ว ัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 
2561 2562 2563 

๔. สงเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรูเพื่อมุงสู
การเปนองคกรแหง
การเรียนรู 

1. จํานวนความรู/บทความ/
นวัตกรรม เฉลี่ยตอคนท่ี 
บุคลากรบันทึกเขาระบบ 
KM 
2. ผลงานนวัตกรรมที่
เกิดขึ้นใหม 

๔.๑ โครงการฝกอบรมใหความรูตาม 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๔.๒ โครงการจัดทําคูมือในการ
ปฏิบัติงานและการใหบริการ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

- จํานวนผูเขารวมโครงการ 
 
 
- การอบรมและการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

การฝกอบรม 
 
 
การฝกอบรมและ
ปฏิบัติจริง 

งานการเจาหนาท่ี 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 
และทุกสํานัก/
กอง 

ทดสอบตามแบบ 
ที่กําหนด 
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บทที่ 7 

งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
 

 เทศบาลตําบลพอมิ่งจะประมาณการจายไวในงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งปรากฏดังนี ้
 

  ๑. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๙๐,๐๐๐.-บาท 
   ๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๘๐,๐๐๐.-บาท 
   ๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐.-บาท 
   ๔) แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด คาใชสอย 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๒๐,๐๐๐.-บาท 
   ๕) แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด คาใชสอย รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐.-บาท 
   ๖) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน หมวด คาใชสอย 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐.-บาท  
 

 2. เทศบัญญัต ิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซึ่ง
บริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๙๐,๐๐๐.-บาท 
   ๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๘๐,๐๐๐.-บาท 
   ๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐.-บาท 
   ๔) แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด คาใชสอย 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๒๐,๐๐๐.-บาท 
   ๕) แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด คาใชสอย รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐.-บาท 
   ๖) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน หมวด คาใชสอย 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐.-บาท  
 

 3. เทศบัญญัต ิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
    ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย รายจายเพื่อให
ไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๙๐,๐๐๐.-บาท 
   ๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมา
ซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๘๐,๐๐๐.-บาท 
   ๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐.-บาท 
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   ๔) แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด คาใชสอย 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๒๐,๐๐๐.-บาท 
   ๕) แผนงานการศึกษา งานการศึกษาไมกําหนดระดับ หมวด คาใชสอย รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนยีมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐.-บาท 
   ๖) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน หมวด คาใชสอย 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมและคาลงทะเบียนตางๆ ตั้งจายไว ๓๐,๐๐๐.-บาท  
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บทที่ 8 

การติดตามและประเมนิผล 
 

  การติดตามและประเมินผล เปนกลไกสําคัญที่จะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเปนการสะทอนถึงผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน ทั้งในดาน
ความสําเร็จและความลมเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผูเกี่ยวของทุกฝายควรรับทราบ เพื่อนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนในดานการพัฒนา การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององคการ 
  เทศบาลตําบลพอมิ่งตระหนักถึงคุณคาของการประเมินผลบุคลากร จึงไดกําหนดแนวทางใน
การประเมินผลบุคลากร ๒ รูปแบบ ดังนี ้

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจําป 

 

รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแตละปงบประมาณ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนสิ่งที่จะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
เปาหมายที่เทศบาลตําบลพอมิ่งตองการ ผลการประเมินในสวนนี้สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการวางแผน
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลพอมิ่งใหมีคุณลักษณะตามที่เทศบาลตองการ โดยแบงสมรรถนะเปน 2 กลุม 
คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เปน Competency ที่บุคลากรทุกตําแหนงภายในมหาวิทยาลัยตองมี ซึ่งจะเปน Competency  
ที่ชวยสนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และความสามารถหลักของเทศบาลตําบลพอมิ่ง ประกอบดวย 
       1.1) การมุงเนนทีผู่รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการดวยความเต็มใจไดอยางรวดเร็วซึ่งผูรับบริการ
อาจเปนไดทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหนาที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย 
สุจริตในการทํางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ไดแกการประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนของ
สถาบันมากกวาประโยชนสวนตน 
       1.3) การมุงมั่นเพื่อบรรลุความสําเร็จ (Achievement Motivation): ความมุงมั่นจะ
ปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานที่มีอยูโดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง 
หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยาก โดดเดน และทาทาย 
       1.4) ใฝเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทํางาน 
เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง และหนวยงาน 
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       1.5) การทํางานเปนทีม ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งในทีมงาน
หนวยงาน หรือสถาบันโดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีม และมีความสามารถในการ
สรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เปน Competency ที่ใชเฉพาะตําแหนงงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการเทศบาล
ตําบลพอมิ่ง เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรมีความรู ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบดวย 
       2.1) ความรูและความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรูและความเขาใจในระบบและ
ขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งสามารถประยุกตใชความรู และทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จได 
       2.2) ทักษะที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความชํานาญที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน การแสดงดวยการกระทําหรือ
คุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
หลักเกณฑของเทศบาล 
       2.4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด และไดประโยชนสูงสุด 
 

รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจําป 
  การพิจารณาความดีความชอบประจําปบุคลากรของเทศบาลตําบลพอมิ่ง อิงตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจําป โดยเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบในแตละปงบประมาณของ 
เทศบาลตําบล เปนสําคัญ 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากรในสังกดัเทศบาลตําบลพอมิ่ง 

...................................................... 
  การสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลพอมิ่ง วัตถุประสงค
เพื่อนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหประกอบการจัดทําแผนฝกอบรมประจําปใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความตองการของบุคลากรและหนวยงานมากที่สุด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ
การพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลพอมิ่ง 
จากผลการสํารวจขอมูลสามารถสรุปได ดังนี้ 
 

ขอมูลทั่วไป 
  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๒๑ คน จากทั้งหมด ๔ สวนราชการ (คิดเปนรอยละ ๙๑.๓๐)  
มีการกระจายขอมูลอยางทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ  และหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
  ผูตอบแบบสอบถามดังกลาว เปนพนักงานเทศบาล รอยละ ๕๗.๑๔ พนักงานจางตามภารกิจ  
รอยละ ๓๘.๑๐ และพนักงานจางทั่วไปรอยละ ๔.๗๖ 
  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามเปนผูจบปริญญาโท รอยละ ๒๓.๘๑ ระดับปริญญาตรี
รอยละ ๗๑.๔๓ และระดับต่ํากวาปริญญาตรีรอยละ ๔.๗๖ 
  เมื่อพิจารณาจากประสบการณในการทํางานพบวารอยละ ๑๔.๒๘ อายุงานไมเกิน 5 ป  
รอยละ ๔๒.๘๖ มีอายุงานระหวาง ๕ - ๑๐ป  รอยละ ๔๒.๘๖ มีอายุงานมากกวา 10 ป 
หลักสูตรความตองการของบุคลากร   
  หลักสูตรที่มีความตองการมากที่สุดตามลําดับจากมากไปหานอย คือ 
ลําดับ หลักสูตร รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

1 หลักสูตรดานความรูและทักษะของงานในแตละตําแหนง ๒๘.๕๗ 
2 หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ๓๘.๑๐ 
3 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ๒๓.๘๑ 
4 หลักสูตรดานการบริหาร ๔.๗๖ 
5 หลักสูตรดานคุณธรรม  และจริยธรรม ๔.๗๖ 

ระยะเวลาการฝกอบรม 
  สวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ ๙๕.๒๔ พอใจที่จะเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร 
ที่มีระยะเวลาการฝกอบรม ๓ – ๕ วัน รอยละ ๔.๗๖ พอใจในระยะเวลาการฝกอบรม  5 - 7  วัน  รอยละ -   
พอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝกอบรมมากกวา 15 วันขึ้นไป  
สถานที่ฝกอบรม 
  ผู ตอบแบบสอบถามรอยละ ๕๒.๓๘ เห็นวาควรจัดใหมีการฝกอบรมที่จังหวัดปตตานี  
รอยละ ๔๗.๖๒ เห็นวาควรจัดใหมีการฝกอบรมตางจังหวัด 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  จากผลการสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลพอมิ่งจะเปนขอมูลให
ไดทราบความตองการในการเขารับการพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ประสบการณของบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลตําบลพอมิ่งทุกระดับ เปนการสรางการมีสวนรวมเพื่อนําขอมูลที่เปนจริงมาประกอบการวางแผน
เชิงกลยุทธในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณคาใชจาย การประเมินติดตามผลการฝกอบรม เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือประโยชนตอเทศบาล 
 



 
 
 

 

 
 

 
คําสั่งเทศบาลตําบลพอม่ิง 

ที ่๒๓๒/๒๕๖๐ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๓) 

………………………...............………………….. 
 
 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สวนที่ ๔ การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ขอ ๒๙๙ – ๓๐๗  จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑– 
๒๕๖๓) โดยจัดทํา ใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลั ง  ๓ ป  (ป งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑– ๒๕๖๓)  
ของเทศบาลตําบลพอมิ่ง ดังนี้ 

 ๑. นายมะก็รี  ตาเยะ           นายกเทศมนตรีตําบลพอมิ่ง ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุฟญาน  คงคาลิหมีน ปลัดเทศบาลตําบลพอมิ่ง  กรรมการ 
 ๓. นางสาวมานิตา แดสามัญ หัวหนากองคลัง   กรรมการ 
 ๔. นางสาววันดี  บูรณะ  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที ่ ๒๑  เดือนกันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

 (นายมะก็รี  ตาเยะ) 
                                                      นายกเทศมนตรีตําบลพอมิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลพอม่ิง 

เรื่อง   รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ 
……………………………………………………………… 

 
      ดวย คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ 
ไดดําเนินประชุมกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ ครั้งที่ 
1/25๖๐   เพื่อใหความเห็นชอบรางแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ เพื่อใช
แผนพัฒนาบุคลากรเปนแนวทางในการพัฒนา , สงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานใน
หนาที่ที่รับผิดชอบ , มีความรู  และเกิดทักษะ  เฉพาะของงานในแตละตําแหนงของพนักงานเทศบาลของ     
เทศบาลตําบลพอมิ่ง  รวมทั้งคณะผูบริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงานจาง และเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหาร  อีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตําบลพอมิ่ง  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยไดประชุม  เมื่อวันที่ 2๖ กันยายน 25๖๑ ณ หองประชุมสภาเทศบาล
ตําบลพอมิ่ง  ไปแลวนั้น    
     บัดนี้  คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ 
ไดดําเนินการประชุมเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว จึงขอรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ และประกาศใหทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏแนบทาย
ประกาศนี ้
  จึงประกาศ ใหทราบโดยทั่วกัน 

                 ประกาศ  ณ  วันที ่ 2๘  กันยายน  พ.ศ. 25๖๐ 

 

  

  (นายมะก็รี  ตาเยะ) 
                                                      นายกเทศมนตรีตําบลพอมิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ 

ครั้งที่  1/25๖๐ 

................................................. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง  ประธานแจงเพื่อทราบ 
   1.๑  คําสั่งเทศบาลตําบลพอมิ่ง  ที ่๒๓๒/25๖๐ วันที่ ๒๑ กันยายน 25๖๐ 
   1.๒  ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
   1.3  ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
           -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง  เสนอเพื่อพิจารณา 
   3.1  เสนอรางแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ 

3.2  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบรางแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 
              พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  อื่นๆ…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกรายงานการประชุม 
          คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ 

  วันที่  2๖  เดือนกันยายน  พ.ศ.25๖๐ 
ครั้งที่  1/25๖๐      

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลพอมิ่ง 
........................................................................ 

 
คณะกรรมการผูมาประชุม       

ลําดับที่ ชื่อ  -   สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมะก็รี  ตาเยะ ประธานกรรมการ   
2 นายสุฟญาน คงคาลิหมีน กรรมการ   
๓ นางสาวมานิตา แดสามัญ กรรมการ   
๔ นางสาววันดี  บูรณะ กรรมการและเลขานุการ   

 
เริ่มประชุม  10.00   น.                    

เมื่อถึงเวลาประชุม นางสาววันดี บูรณะ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
ทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม ไดเชิญคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   
ทุกทานเขาท่ีประชุมแลวรายงานให  นายมะก็รี  ตาเยะ   ตําแหนง  นายกเทศมนตรี
ตําบลพอมิ่ง ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  ทราบวามีผูมาประชุมจํานวน  ๕  
ทาน เปนอันครบองคประชุม โดยประธานไดกลาวเปดประชุมและดําเนินประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง   ประธานแจงเพื่อทราบ 
ประธานกรรมการ 1.๑  คําสั่งเทศบาลตําบลพอมิ่ง  ที่ ๒๓๒/25๖๐ วันที่ ๒๑ กันยายน 25๖๐ 
 ตามที่ไดมีคําสั่งเทศบาลตําบลพอมิ่ง ที่ ๒๓๒/25๖๐ วันที่ ๒๑ กันยายน 25๖๐    

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓   ประกอบดวย 

  ๑. นายมะก็รี  ตาเยะ         นายกเทศมนตรีตําบลพอมิ่ง       ประธานกรรมการ 
  ๒. นายสุฟญาน  คงคาลิหมีน    ปลัดเทศบาลตําบลพอมิ่ง        กรรมการ 
  ๓. นางสาวมานิตา แดสามัญ     หัวหนากองคลัง         กรรมการ 
  ๔. นางสาววันดี  บูรณะ         หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ 

       

ประธานกรรมการ  โดยกรรมการมีหนาที่ดําเนินการกําหนดรางแผนพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองตาม
ประกาศ  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ขอ 300 และใชแผนพัฒนา
บุคลากรเปนกรอบในการพัฒนาและสงเสริมการบุคลากรภายในเทศบาลตําบลพอมิ่ง 
เพื่อเปนการสงเสริมความรู ทักษะ ทัศนคติ  คุณธรรมจริยธรรมอันจะทําใหการปฏิบัติ
หนาที่ราชการในตําแหนงตางๆของเทศบาลมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผล
ตอการบริหารจัดการและการใหบริการประชาชน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 



 

-๒- 
 
ประธานกรรมการ 1.๒  ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
   ความสําคัญของการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ขอมอบหมายให 
   เลขานุการ ไดแจงใหที่ประชุมทราบ 

กรรมการและเลขานุการ ตามที่ประธานฯ มอบหมายใหขาพเจาแจงใหที่ประชุมทราบความสําคัญของการ
   จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  มีรายละเอียดดังนี้ 

     1. เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลพอมิ่ง 
     2. เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร 
     3. เปนการพัฒนา  เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม

          ของบุคลากรเทศบาลตําบลพอมิ่ง ในการปฏิบัติงานราชการและบริการ 
          ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ประธานกรรมการ 1.3  ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
   ระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล   
   ขอมอบหมายให  ปลัดเทศบาล แจงใหที่ประชุมทราบ 
กรรมการ  ตามทีป่ระธานฯ  มอบหมายใหขาพเจา  แจงใหที่ประชุมทราบความระเบียบ/
(ปลัดเทศบาล)  กฎหมายที่ เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  มีรายละเอียดดังนี้ 
    ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานี  เรื่อง  
 หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  หมวด 14  สวนที่ 

4  ลงวันที่  26  พฤศจิกายน 2545  กําหนดใหเทศบาลมีการพัฒนาผูไดรับการ
บรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรู
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหนาที่
ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาล ตองดําเนินการ
พัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) 
กําหนด  เชน   การพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการ
ฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได  หาก
เทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนา
ของแตละเทศบาลก็ใหกระทําได  ทั้งนี้  เทศบาลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กําหนดเปนหลักสูตรหลัก  และเพิ่มเติมหลักสูตร
ตามความจําเปนที่เทศบาลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนา
อื่นๆ ได  และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.)  สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด)  เทศบาล  ตนสังกัด  
หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) รวมกับเทศบาล 
ตนสังกัดหรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ไดและตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข 

 



 

-๓- 
 

 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  26  พฤศจิกายน 2545  
กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตองกําหนดตามกรอบ
ของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) กําหนดโดยใหกําหนดเปนแผนพัฒนาบุคลากรมีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของ
แผนอัตรากําลังของเทศบาล  นั้น 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม 
        -ไมมี- 

 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
   3.1  เสนอรางแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ 
ประธานกรรมการ รางแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ 
   ขอมอบหมายใหเลขานุการไดแจงรายละเอียดของรางแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําป 

งบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ ใหที่ประชุมทราบ 
 

กรรมการและเลขานุการ ตามที่ประธานฯ มอบหมายใหขาพเจาแจงรายละเอียดของรางแผนพัฒนาบุคลากร 
 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ ใหที่ประชุมทราบ  รายละเอียดของราง  

แผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ และขอให
กรรมการดูรางแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓  
ไปพรอม ๆ กัน   

-   คํานํา    
- บทที่  1  :  หลักการและเหตุผล     
- บทที่  2  :  วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
- บทที่  3  :  กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
- บทที่  4  :  ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
- บทที่  5  :  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ    

               2561-2563 
- บทที่ 6  :  หลักสูตรการพัฒนา  
- บทที่ 7  :  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
- บทที่ 8 :   การติดตามและประเมินผล 

ประธานกรรรมการ ตามทีเ่ลขานุการไดแจงรายละเอียดของรางแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ    
   พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ ไปแลวมีกรรมการทานใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติม
   หรือไม 
ที่ประชุม  ไมมีใครเสนออะไรเพิ่มเติม 
 

            /๓.๒ ขอมต.ิ.. 
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3.2  ขอมติที่ประชุมเห็นชอบรางแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 
              พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ 
ประธานกรรมการ ขอมมติที่ประชุมเห็นชอบรางแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ    
   พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ เมื่อไมมีกรรมการทานใดเสนออะไรเพิ่มเติม  ขอมมติที่ประชุม 
   เห็นชอบรางแผนพัฒนาบุคลากรประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ 
ที่ประชุม  มมีติเห็นชอบรางแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓  

ประธานกรรมการ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบรางแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 
   25๖๓  เปนที่เรียบรอยแลวขอมอบหมายใหเลขานุการดําเนินการดังนี้ 

      1. จัดพิมพและตรวจสอบความถูกตองของแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ 
      2. นําเสนอรางแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 
25๖๓   เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานีพิจารณาใหความ
เห็นชอบ 
      3. จัดทําบันทึกขอความแจงใหพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ทราบถึง
แผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ และเสนอราง 
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓  
ที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานี เพื่อเสนอ 
ใหนายกเทศมนตรตีําบลพอมิ่งลงนาม ประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 25๖๓ 

   มีกรรมการทานใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพ่ิมเติมหรือไม 
ที่ประชุม  ไมมีใครเสนออะไรเพิ่มเติม 
ประธานกรรมการ เมื่อไมมีใครเสนออะไรเพิ่มเติม  ขอปดประชุม 
 
ปดประชุม  เวลา    11.30    น.  
 
 

 
                                          (ลงชื่อ)                 ผูจดรายงานการประชุม 
                                                      (นางสาววันด ี บูรณะ) 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 
                          (ลงชื่อ)          ผูตรวจรายงานการประชุม 
                              (นายมะก็รี   ตาเยะ) 
               ประธานกรรมการ 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลพอม่ิง 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 2๕๖๓ 

………………………………………… 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ไดกําหนดใหเทศบาล
จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล นั้น 
  อาศัยอํานาจตามความ ขอ ๒๙๙ และขอ ๓๐๐ แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปตตานี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เทศบาลตําบลพอมิ่ ง จึงประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 25๖๑– 25๖๓ 
 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๖๐  เปนตนไป 
 

      ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

           

 

         (นายมะก็รี   ตาเยะ) 
               นายกเทศมนตรีตําบลพอมิ่ง 
 
 

 
 
 

 
 
 
    


