แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

คานา
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง นั้น ได้คานึงถึงภารกิจ
อานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาท
และหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง โดยได้กาหนดหลักสูตรการ
พัฒนาสาหรับบุคลากรแต่ละตาแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ด้านการพัฒ นาเกี่ยวกับ งานในหน้าที่รับผิ ดชอบ ด้า นความรู้แ ละทัก ษะเฉพาะของงานในแต่ล ะ
ตาแหน่ง ด้านการบริห ารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
1 ตุลาคม 2560

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 : หลักการและเหตุผล
- หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากาลัง
- อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี

1
2
3

บทที่ 2 : วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
- วัตถุประสงค์การพัฒนา

5

บทที่ 3 : กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
- กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

6

บทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
บทที่ 5 : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
บทที่ 6 : หลักสูตรการพัฒนา
- หลักสูตรการพัฒนา
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
บทที่ 7 : งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
- งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
บทที่ 8 : การติดตามและประเมินผล
- การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหารการสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร
2. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาฯ
3. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ

8
11
13
15
19
20

บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ วนตาบลจังหวัด เชียงราย เรื่อง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ย วกับ การบริห ารงานบุ คคลขององค์การบริห ารส่ วนตาบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วน
ตาบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาท และหน้าที่ของ พนักงานส่วนตาบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
แนวทางปฏิบั ติตนเพื่อเป็ น พนั กงานส่ว นตาบลที่ดี โดยองค์การบริห ารส่ วนตาบล ต้องดาเนิ นการพัฒ นาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง
ก็ได้ หากองค์การบริห ารส่วนตาบลมีความประสงค์ จะพัฒ นาเพิ่มเติม ให้ ส อดคล้ องกับความจาเป็นในการ
พัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการจะต้อง
ใช้หลัก สูตรที่คณะกรรมการพนั กงานส่ วนตาบล กาหนดเป็นหลักสู ตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสู ตรตามความ
จาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และอาจกระทาได้โดย
สานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอื่น หรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัด เชียงราย เรื่อง
หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาลองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ลงวั น ที่ 5
พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตาแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการจัดทาแผนการพัฒนาต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ห ลวงเป็น เครื่อ งมือ ในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติที่ ดี คุณ ธรรม จริย ธรรมของ
บุค ลากรองค์ก ารบริห ารงานส่ว นตาบลเจดีย์ห ลวงในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-21. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ได้กาหนดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายใน
ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 ไว้ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักงานปลัด อบต.
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมการเกษตร
2. กองคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัด อบต.
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมการเกษตร
2. กองคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. กองช่าง
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบ และควบคุมอาคาร

3. กองช่าง
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบ และควบคุมอาคาร

4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ

4. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
5. หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

วัฒนธรรม
5. หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

-32. อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง
12-3-00-1101-001 นายณรงค์ การ่อแก้ว
12-3-00-1101-001 นายเทอดพงษ์ นันตา
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
12-3-01-2101-001
12-3-01-3103-001 นายจิรภัทร จันทร์ศิริ
12-3-01-3401-001 นายสว่างศิลป์ กาวิโล
12-3-01-3801-001 นายชิษณุพงศ์ บุญสาร
12-3-01-4101-001 นายจิตรกร วรรณตุง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายเริงศักดิ์ ดวงนิตย์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางจันทร์สม พรหมมาลัย
กองคลัง
12-3-04-2102-001 นางสายสวาท มณีรัตน์
12-3-04-3201-001 นางอรทัย เตชะนันท์
12-3-04-3203-001
12-3-04-3204-001 นางเสาวลักษณ์ จันทะนะ
กองช่าง
12-3-05-2103-001 นายประสงค์ ไชยมงคล
12-3-05-4701-001
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายวทัญญู จันทร์วรรณ
นายสมบัติ สมใจ
ตาแหน่งเลขที่

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง
นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหารงานท้องถิ่น

ตาแหน่งประเภท
ระดับ
/ประเภท
บริหารท้องถิ่น
กลาง
บริหารท้องถิ่น
ต้น

หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเกษตร
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ

นักบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการเกษตร
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป

หมายเหตุ

ต้น
ว่าง (กาลังสรรหา)
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ปฏิบัติงาน

-

พนักงานขับรถ

-

-

-

คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)

-

-

ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ

นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
วิชาการ
ชานาญการ
วิชาการ
ปก./ชก. ว่าง (กสถ.)
วิชาการ
ปฏิบัติการ

ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา

นักบริหารงานการช่าง
นายช่างโยธา

อานวยการท้องถิ่น
ทั่วไป

ต้น
ปง./ชง.

-

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

-4ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
12-3-08-2107-001 นายกิตติศัพท์ ใจทน
12-3-08-3803-001 นางคนึงนิตย์ นันตา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายวีระยุทธ ใจศรี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.เจดียห์ ลวง
12-3-08-2204-761 นางบัวรื่น นิสสัย
12-3-08-2204-762 นางสถาพร มหาวุฒิ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวพนัชกร สาราจันทร์
นางสาวรุ่งนภา คนสูง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ตาแมว
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวนุชจรี พรหมมาลัย
หน่วยตรวจสอบภายใน
12-3-12-3205-001
-

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู

ตาแหน่งเลขที่

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง

ตาแหน่งประเภท
/ประเภท

ระดับ

ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
นักวิชาการศึกษา

นักบริหารงานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

ครู
ครู

ครู
ครู

-

ค.ศ.1
ค.ศ.1

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

-

-

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

-

-

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วิชาการ

ปก./ชก.

หมายเหตุ

อานวยการท้องถิ่น
ต้น
วิชาการ
ชานาญการ

ว่าง (กสถ.)

บทที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพั ฒ นาบุ คลากรให้ มีส มรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่น ที่จะเป็ นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒ นาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด ( Conceptual Skills)
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบั ติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริห ารและปฏิบั ติงานตามโครงการภายใต้ แผน
ยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุท ธศาสตร์กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น
เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้
ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงอันประกอบด้วย พนักงานส่วนตาบล
และพนั กงานจ้ าง ได้ รั บการพั ฒ นาการเพิ่ มพู นความรู้ มี ความสามารถ ทั ก ษะ คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน
2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู้ ทั ก ษะ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ งาน สามารถน าความรู้ที่ ได้ รับ มาใช้ ป ระโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

บทที่ 3
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตาบล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
องค์กรมีจุดมุ่งหมาย ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
องค์กร มีวิธีการและเครื่องมือในการผลักดันสู่ความสาเร็ จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดทายุทธศาสตร์นั้นคือการกาหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะ
มีผลครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงนั้น ต้องเป็น
การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความสาเร็จผ่านทาง
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้นา เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติ
ภารกิจของตนให้ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่
เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
เพื่อให้ การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒ นาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์ห ลวงมี
ความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ ยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กาหนดกระบวนในการจัดทา ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 กาหนดประเด็นหลั กตามยุท ธศาสตร์ขององค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พั ฒนาจั งหวัด แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคม แนวนโยบายของจังหวัด อาเภอ และทบทวนวิสั ยทั ศน์ พั นธกิ จ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ในการกาหนดประเด็น หลั กตามยุท ธศาสตร์องค์การบริห ารส่ ว นตาบลเจดีย์ห ลวงนั้ น เป็ น
การศึกษาข้อมูลประกอบที่สาคัญในการจัดทายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้ทาการศึกษาและ
ทบทวนข้อมูล ยุทธศาสตร์ที่เกี่ย วข้อ ง ข้อมูล วิสัย ทัศ น์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึงดาเนินการกาหนดประเด็น
สาคัญในยุทธศาสตร์องค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การทา HR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ
“คน” ที่จะทาให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการทา HR SWOT นั้น
- เป็ นการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทาให้องค์กร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ทวี่ างไว้
- เป็นการดาเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจานวนมาก
- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม
- พิจารณาให้ความสาคัญกับจุดอ่อน เป็นลาดับแรก ๆ
- เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควรจากัด
เฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว

-7ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนผลการทา HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดทายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดทา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ทาให้องค์กรเห็นถึงนัยสาคัญที่มีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จานวนคนในแต่ละช่วงอายุ ทาให้เห็นถึงกลุ่ม
ประชากรส่ ว นใหญ่ ในองค์กร ด้ว ยข้ อมูล นี้ ท าให้ การกาหนดยุท ธศาสตร์การพั ฒ นา แผนการพั ฒ นามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จานวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจานวนวันที่บุคลากรได้รับ
ในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดาเนินการพัฒนา
ผ่านการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถนาไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนาคน
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอื่นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่น แล้วนามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการดาเนินงาน
แบบลองผิดลองถูก ทาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สาคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาบุ คลากรขององค์ กร โดยการน าข้อ มูล ที่ได้จ ากขั้ นตอนที่ 1 ถึ ง 4 มาวิเคราะห์
จัดลาดับความสาคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดทาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
เมื่ อสร้ างยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจากขั้น ตอนการสร้างยุ ท ธศาสตร์แ ละท าการเชื่ อมโยงกั บ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงแล้ว ลาดับถัดมา ดาเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพื่อ
คัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นนาชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว
มากาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการกาหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์ หรือ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควรกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงตามยุทธ์ศาสตร์ที่กาหนดขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์มา
สู่การปฏิบัติและการกาหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสาเร็จด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้น จริง มีกระบวนการ ผู้รับ ผิ ดชอบ และขอบเขตเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปกาหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนาไปสู่การ
ประเมินผลงานประจาปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น
ขั้ น ตอนที่ 7 ประเมิ น ผลการพั ฒ นาตามแผน เป็ น การติ ด ตามผลความก้ า วหน้ า และ
ความสาเร็จ ทั้งนี้เพื่อนามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กาหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองค์กร
จะได้ทราบถึงความก้าวหน้ าตามแผนงาน และเมื่อเกิ ดความล่ าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมู ล เพิ่ม เติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการนาข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึ้นนั้นสามารถนามาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เ ชิงกล
ยุทธ์ขององค์การบริห ารส่วนตาบลเจดีย์หลวงทั้งนี้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลได้กาหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนามา
วิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ
1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร
2. การรวบรวมข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสรุปจากแบบสอบถามสารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้
สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
จากการสั มภาษณ์ ผู้ บ ริห าร ซึ่งประกอบไปด้ว ย ผู้บ ริห ารท้องถิ่น ปลั ดองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
2. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในสานักงานเพิ่มขึ้น
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกาลังคนภาครัฐ
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน
6. การเสริ ม สร้ า งภาวะผู้ น าให้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะเรื่ อ งการพั ฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
- โครงสร้างข้าราชการจาแนกแต่ละช่วงอายุ
- อัตราการสูญเสียจาแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงจะประสบปัญหาในเรื่องอัตรากาลังคนที่
จะหายไปจากการโอน (ย้าย) ซึ่งกาลังคนดังกล่าวเป็นกาลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
เรื่องการบริห ารงานขององค์กร ความพร้อมของกาลั งคนที่ จะทดแทนกาลั งคนที่ ห ายไป นอกจากนี้ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจานวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันทา
HR SWOT เพื่อ วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
- การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
- อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
- มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
- ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
- มีระบบบริหารงานบุคคล
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- ขาดความกระตือรือร้น
- มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
- พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น
นักทรัพยากรบุคคล ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่าง และนิติกร
- วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ
3. โอกาส (Opportunities)
- ประชาชนร่วมมือพัฒนา อบต. ในระดับดี
- มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
- บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี, ปริญญาโทเพิ่มขึ้น
4. ภัยคุมคาม (Threats)
- ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูน
ความรู้ให้หลากหลายจึงจะทางานได้
ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
- งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จานวนประชากร และภารกิจ
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น
๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แต่งตั้งคณะทางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
๑.๓ กาหนดประเภทของความจาเป็น

๒. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดาเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความความสาเร็จ ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ขององค์การบริห ารส่วนตาบลเจดีย์หลวงได้ถูกนามาสรุปเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒ นาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบลประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 ใหม่ และจัดทา
เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรใน
องค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงเป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึง
ประชาชน ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสาเร็จ
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานอย่างสูงสุด
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและมีจิตสาธารณะ
3. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเจดีย์หลวง
4. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลัก สาคัญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3. สร้างภาวะผู้นา และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กาหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้

- 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง (%
Competency Fit)
2. จานวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี

2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น

จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา

3.สร้างภาวะผู้นา และทักษะด้านการบริหาร
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา

1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้นา
และการบริหารคน
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา

4.สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข

1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน

บทที่ 6
หลักสูตรการพัฒนา
การก าหนดแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเจดี ย์ ห ลวงได้
พิจารณาและให้ความสาคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล รวมถึงพนักงานจ้างทั้ งส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการ
ปฏิ บั ติ งาน หน้ าที่ ความรั บ ผิ ดชอบ ความรู้และทัก ษะเฉพาะของงานในแต่ ล ะตาแหน่ ง การบริห าร และ
คุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย
1. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นักวิชาการเกษตร
4. นักพัฒนาชุมชน
5. เจ้าพนักงานธุรการ
6. พนักงานขับรถยนต์
7. คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
กองคลัง ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองคลัง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4. นักวิชาการพัสดุ
กองช่าง ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองช่าง
2. นายช่างโยธา
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. นักวิชาการศึกษา
3. ครูผู้ดูแลเด็ก
4. ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน

-14การกาหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เช่น การจัด
ฝึกอบรมโดยองค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และ
การพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทางาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการทางาน การมอบหมายงานการ
หมุนเวียนงาน การให้คาปรึกษาแนะนา การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
การกาหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้ การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒ นาบุคลากรที่ได้
กาหนดไว้ในแต่ล ะยุ ทธศาสตร์ นั้ น เป็ น ไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ และสอดคล้ องสนับสนุนต่อความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง จึงได้มีการกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการ
ไว้ ซึ่งผู ้บ ริห าร ผู้ป ฏิบ ัติงานสามารถใช้เป็น แนวทางในการติด ตาม และประเมิน ผลความสาเร็จได้ ในการ
กาหนดตัว ชี้วัดนั้น ต้องมีความชัด เจน สามารถวัด ผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง สาหรับตัว ชี้วัดแผนงาน
โครงการพัฒนาบุคลากร ได้กาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้

- 15 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง
(% Competency Fit)
2. จานวนวันที่ได้รับ
การพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี

โครงการ

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561 2562 2563

ตัวชี้วัดโครงการ

1.1 โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตาบล



-

-

- ความสาเร็จของการปรับปรุง
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตาบล

1.2 โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ



-

-

- ร้อยละของข้าราชการที่ผ่านการ
ทดลองงาน

1.3 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
หลักของ อบต.เจดีย์หลวง

-





- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย

1.4 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม่







- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย

1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก







- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย

วิธีการ
พัฒนา
การฝึก
อบรม

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประเมินผล

สานักปลัดอบต. ทดสอบตาม
แบบที่
กาหนด

- 16 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์
2. เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมจิตอาสา การ
เข้าถึงประชาชนให้แก่
ข้าราชการทุกระดับชั้น

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
จานวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรได้รับการ
พัฒนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา

โครงการ

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561 2562 2563

ตัวชี้วัดโครงการ

2.1 โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและ
ประชาชน







- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย

2.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับอบต.ว่าด้วย
จรรยาพนักงานส่วนตาบล



-

-

- ร้อยละของบุคลากรกรที่รู้
ข้อบังคับ

2.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี







- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประเมินผล

สานักปลัดอบต. ทดสอบตาม
แบบ
ที่กาหนด

- 17 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์
3. สร้างภาวะผู้นา
และทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ที่
เข้มแข็งให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้
ในการจูงใจพัฒนา
และมอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวนวันต่อคนต่อปีที่ 3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
บุคลากรซึ่งดารง
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
ตาแหน่งผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ภาวะผู้นาและการ
บริหารคน
2. ผลการประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561 2562 2563






ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
-สานักปลัดอบต.
-กองคลัง
-กองช่าง
-กองการศึกษาฯ

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบ
ที่กาหนด

- 18 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

4.สร้างวัฒนธรรมการ 1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่
ทางานร่วมกันอย่างมี บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความสุข
หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การสร้างวัฒนธรรมการ
ทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข
2. ร้อยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ
4.1. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
สาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561
2562 2563
-





ตัวชี้วัดโครงการ
จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

การฝึกอบรม/ศึกษา สานักปลัด
ดูงาน
อบต.
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บทที่ 7
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงจะตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่ง
ปรากฏดังนี้
๑. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
๑) แผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป หมวด ค่ าตอบแทนใช้ส อยและวั ส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท
๒) แผนงานบริห ารทั่วไป งานบริห ารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ งานเคหะและชุมชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
๔) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
๕) แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกั บการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ตั้งแต่ 20,000 บาท
2. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
๑) แผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป หมวด ค่ าตอบแทนใช้ส อยและวั ส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท
๒) แผนงานบริห ารทั่วไป งานบริห ารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
๔) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
๕) แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ตั้งแต่ 20,000 บาท
3. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
๑) แผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริห ารทั่ ว ไป หมวด ค่ าตอบแทนใช้ส อยและวั ส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท
๒) แผนงานบริห ารทั่วไป งานบริห ารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
๓) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
๔) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
๕) แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ตั้งแต่ 20,000 บาท

บทที่ 8
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสาคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดาเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
ความสาเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์กร
องค์การบริห ารส่ วนตาบลเจดีย์ห ลวงตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้
กาหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
2) การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญ
ในการประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของบุ ค ลากร เป็ น สิ่ งที่ จะท าให้ บุคลากรสามารถปฏิ บัติ งานได้ ส าเร็จ ตาม
เป้าหมายที่องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงให้มีคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะตามภาระงาน
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็ น Competency ที่ บุ คลากรทุ กต าแหน่ งภายในองค์ การบริหารส่ วนตาบลต้ องมี ซึ่ งจะเป็ น
Competency ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์
หลวง ประกอบด้วย
1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็ว
1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
สุจริตในการทางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ขององค์กร
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3) การมุ่ ง มั่ น เพื่ อ บรรลุ ค วามส าเร็ จ (Achievement Motivation): ความมุ่ ง มั่ น จะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่า นมาของตนเอง
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ องค์กรกาหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒ นาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย

- 21 1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทางาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
1.5) การท างานเป็ น ที ม ความตั้ งใจที่ จะท างานร่ว มกั บ ผู้ อื่ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ งในที ม งาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและดารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม
2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency)
เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตาแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการทางาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จได้
2.2) ทั ก ษะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะความช านาญที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานในงานทีร่ ับผิดชอบ
2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระทาหรือ
คุณ ลักษณะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
2.4) การใช้ ท รั พ ยากรอย่ างคุ้ ม ค่า ประหยั ดและมีป ระสิ ท ธิภ าพ แสดงถึ งการบริห าร
จัดการโดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด
รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
การพิจารณาความดีความชอบประจาปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง อิง
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปี งบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นสาคัญ

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
......................................................
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
วัตถุป ระสงค์เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดทาแผนฝึกอบรมประจาปีให้ มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงจากผลการสารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 22 คน จากทั้งหมด 4 ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 100) มีการ
กระจายข้อมูล อย่ างทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ และหน้าที่ ความรับ ผิ ดชอบของพนั กงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ผู้ ตอบแบบสอบถามดั งกล่ าว เป็ นพนั ก งานส่ วนต าบล ร้อยละ 63.64 พนั ก งานจ้ างตาม
ภารกิจ ร้อยละ 31.82 และพนักงานจ้างทั่วไปร้อยละ 4.54
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จบปริญญาโท ร้อยละ 22.71 ระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 45.45 และระดับต่ากว่าปริญญาตรีรอ้ ยละ 31.82
เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการทางานพบว่าร้อยละ 18.18 อายุงานไม่เกิน 5 ปี ร้อย
ละ 40.91 มีอายุงานระหว่าง 5-10 ปี ร้อยละ 40.91 มีอายุงานมากกว่า 10 ปี
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร
หลักสูตรที่มีความต้องการมากที่สุดตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ
ลาดับ
หลักสูตร
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
1
หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตาแหน่ง
31.82
2
หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
22.73
3
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
18.19
4
หลักสูตรด้านการบริหาร
13.63
5
หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
13.63
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 73.52 พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
มี ระยะเวลาการฝึ กอบรม 1 – 3 วัน ร้ อยละ 15.33 พอใจในระยะเวลาการฝึ กอบรม 5 - 7 วัน ร้อยละ
11.15 พอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 15 วันขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ
มากกว่าหนึ่งทางเลือก
สถานที่ฝึกอบรม
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 48.26 เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่จังหวัดเชียงราย
ร้อยละ 51.74 เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมต่างจังหวัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากผลการสารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
ของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวงทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อนาข้อมูลที่
เป็นจริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมิน
ติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลต่อการพั ฒ นาศักยภาพของบุคลากรเพื่ อ
ประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตาบล

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง
ที่ 330 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง ประจาปี พ.ศ. 2561 - 2563
.............................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง จะดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลาการ จึงแต่งตั้ง
บุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
1. นายโสภณ ฐานันดร
2. นายณรงค์ การ่อแก้ว
3. นายเทอดพงษ์ นันตา
4. นางสายสวาท มณีรัตน์
5. นายประสงค์ ไชยมงคล
6. นายกิตติศัพท์ ใจทน
7. นายชิษณุพงศ์ บุญสาร

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

นายก อบต.เจดีย์หลวง ประธานกรรมการ
ปลัด อบต.เจดีย์หลวง กรรมการ
รองปลัด อบต.เจดีย์หลวง กรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง กรรมการ
ผู้อานวยการกองช่าง กรรมการ
ผู้อานวยการกองการศึกษา กรรมการ
ศาสนาและวัฒนธรรม
ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
เลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร และพิจารณากลั่นกรองในการคัดเลือก
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง เข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถและจะได้นาความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บังเกิดผลดีแก่
ทางราชการต่อไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)...............................................
(นายโสภณ ฐานันดร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเจดีย์หลวง

