แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕66

คานา
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้คานึงถึงภารกิจ อานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒ นาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยได้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรแต่ละตาแหน่งให้
ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการบริหารและด้านคุณธรรม
และจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบล
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒ นาบุคลากรองค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลประทัดบุ หวัง เป็น
อย่างยิ่งว่าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล จะสามารถพัฒ นาบุคลากรให้ป ฏิบัติง านสนับ สนุนภารกิจ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิท ธิผ ล เป็นกลไกสาคัญ ในการขับ เคลื่อนการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายด้วยผลงานที่มีคุณภาพ รวมทั้ ง เป็นการเตรียมความพร้อมสู่ป ระชาคมอาเซียน
ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
สิงหาคม 2563

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 : หลักการและเหตุผล
- หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากาลัง
- อัตรากาลังทีม่ ีอยู่จริง
บทที่ 2 : วัตถุประสงค์
- วัตถุประสงค์การพัฒนา
บทที่ 3 : กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
- กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
บทที่ 4 : ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
บทที่ 5 : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
บทที่ 6 : หลักสูตรการพัฒนา
- หลักสูตรการพัฒนา
- แผนพัฒนาบุคลากรของ อบต.ประทัดบุ ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
บทที่ 7 : งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
- งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
บทที่ 8 : การติดตามและประเมินผล
- การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหารการสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร
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13
16
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บทที่ 1
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 กาหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตาบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเ ข้ารับราชการเป็นพนัก งานส่วนตาบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีป ฏิบัติร าชการ บทบาท และหน้าที่ ของพนัก งานส่วนตาบล
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น พนักงานส่วนตาบล
ที่ดี โดยองค์การบริห ารส่วนตาบลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนั ก งาน
ส่วนตาบลจัง หวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จัง หวัดสุรินทร์) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละองค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลก็ ใ ห้ ก ระท าได้ ทั้ ง นี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลที่ จ ะด าเนิ น การจะต้ อ งใช้ ห ลั ก สู ต ร
ที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่น หรือภาคเอกชนก็ได้
และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลัก เกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545กาหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม
อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนการพัฒนาต้องกาหนด
ตามกรอบของแผนแม่ บทการพัฒ นาพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.)
กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
เพื่ อให้ส อดคล้องกับ แนวทางดัง กล่าว องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปี งบประมาณ 2564 - 2566 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหาร อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัก ษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องค์ก ารบริห ารงานส่ว นตาบลประทัดบุ ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

/1. ข้อมูลด้าน...

-21. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากาลัง
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566 กาหนดไว้ ดังนี้

กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ประเภทสามัญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1)

สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานกฎหมายและคดี
๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
6. งานสังคมสงเคราะห์
7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
8. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
9. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
10. งานรักษาความสะอาด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อานวยการกองคลัง

ผู้อานวยการกองช่าง

ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

๑. งานการเงิน
๒. งานบัญชี
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. งานก่อสร้าง
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. งานประสานสาธารณูปโภค
๔. งานผังเมือง

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)
๑. งานบริหารการศึกษา
๒. งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
๓. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ (ถ่ายโอน)
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แผนภูมิโครงสร้างพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของสานักปลัด (01)
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (ว่าง)

งานบริหารงานทั่วไป
งานกฎหมายและคดี
งานรักษาความสะอาด
-

งานนโยบายและแผน
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปก.) (1)

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) ว่าง
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2) ว่าง 1
พนักงานขับรถยนต์ (1)
พนักงานตกแต่งสวน (1)
นักการภารโรง (1)*
คนงานทั่วไป (1)*

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
1

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
2
-

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปง./ชง.) (1) ว่าง

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
3

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (1)

อาวุโส
-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
4
2

รวม
13
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แผนภูมิโครงสร้างพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของกองคลัง (04)
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงิน
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชง.) (1)
- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1
-

งานการบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) (1)

ปฏิบัติการ
2

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (1)

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) (ว่าง)

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
1

ทั่วไป
ชานาญงาน
1

อาวุโส
-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
1
-

รวม
6

-5-

แผนภูมิโครงสร้างพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของกองช่าง (05)
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานผังเมือง

งานประสานสาธารณูปโภค

- นายช่างโยธา (ชง.) (1)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
1

อาวุโส
-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
1
-

รวม
3

-6-

แผนภูมิโครงสร้างพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08)
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ

ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)

งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- นักวิชาการศึกษา (ปก.) (1)
- ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
1

- ครู (2)
- ผู้ดแู ลเด็ก (๒) (มีทักษะ)
- ผู้ดูแลเด็ก* (๑) (ว่าง)

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

ครู
อาวุโส
-

2

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
3
1

รวม
8

-7-

โครงสร้างการบริหารภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ว่าง)
(รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.)

ฝ่ายวิชาการ
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศุภผล ครู (งด.คศ.1)
2. นางสาวอัจฉรา โสนาพูน ครู (งด.คศ.1)

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศุภผล ครู (งด.คศ.1)
2. นางสาวอัจฉรา โสนาพูน ครู (งด.คศ.1)

- งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- งานจัดกระบวนการเรียนรู้
ฯลฯ

หน.ศพด.
ระดับ
จานวน

1

- งานบุคคล
- งานเสนอคาขอและงบประมาณ
ฯลฯ

สายงานการสอน
ตาแหน่งครู/วิทยฐานะ
ครู ผช. ชก. ชพ. ชช.
2

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายบริหาร

-

-

-

การเงิน/
บัญชี/พัสดุ
-

ฝ่ายบริการ

1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศุภผล ครู (งด.คศ.1)
2. นางสาวมณีรัตน์ สุขสมาน ผดด. (ทักษะ)
3. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
- งานปกครอง
- งานกิจกรรม/โครงการ
ฯลฯ

บุคลากรสนับสนุน
การสอน
ธุรการ/บันทึก โภชนาการ/
ข้อมูล
อนามัย ร.ร.
-

คอมพิวเตอร์/
โสตทัศนศึกษา
-

1. นางสาวอัจฉรา โสนาพูน ครู (งด.คศ.1)
2. นางสาวกนกวรรณ ชื่อดัง ผดด. (ทักษะ)
3. ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
- งานธุรการ
- งานประชาสัมพันธ์
ฯลฯ

บุคลากรสนับสนุน
สถานศึกษา
(ภารโรง)

ลูกจ้าง
ประจา

-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ

ทั่วไป*

2

1

รวม

6

-82. อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
อัตรากาลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่งเลขที่
ที่
ผู้ดารงตาแหน่ง
1 68-3-00-1101-001
2 68-3-00-1101-002 นายพิเชฐ
บุญประสิทธิ์
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (01)
3 68-3-01-2101-001
4 68-3-01-3102-001 นางสาวพรรณวรัท
ชาญเจริญ
5 68-3-01-3103-001 นางสาวจิตรา
สุระศร
6 68-3-01-3801-001 นางสาวยุภาวรรณ
วรรณูปถัมภ์
7 68-3-01-4101-001 นางจุฑารัตน์
ใจกล้า
8 68-3-01-4101-002
9 68-3-01-4805-001
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
10
นางสาวบัณฑิตา
หาญสุด
11
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
12
นายจรัญ
ธนูศิลป์
13
นายสุพิน
วนมา
พนักงานจ้างทั่วไป
14
นางสาววิภาวรรณ
ศุภผล
15
นางสาวชญาณ์นันท์ ทองโยง

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง
นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหารงานท้องถิ่น

บริหารท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น

หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นักบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ตาแหน่งประเภท

หมายเหตุ

ระดับ
กลาง
ต้น
ต้น
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ปฏิบัติงาน
ปง./ชง.
ปง./ชง.

ว่าง (กาลังรับโอน)

ว่างเดิม
ว่างเดิม

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66

-

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานตกแต่งสวน

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66

-

นักการภารโรง
คนงานทั่วไป

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.64
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.64

ว่างเดิม

-9ลาดับ
ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ตาแหน่งเลขที่

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง

กองคลัง (04)
68-3-04-2102-001 นางสาวภูรีรัตน์
68-3-04-3201-001 นางสุมิตรา
68-3-04-3203-001 นางสาวนิยะดา
68-3-04-4201-001 นางสาวสุพรรณี
68-3-04-4203-001
ว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นางนุชธนา
กองช่าง (05)
68-3-05-2103-001 นายสุพรรณ
68-3-05-4701-001 นายพิเชษฐ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นายศักดิ์ดา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
68-3-08-2107-001 นายไพบูรณ์
68-3-08-3803-001 ว่าที่ รต.ศักดิ์ชัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นายนราศักดิ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ
68-3-08-XXXX-XXX
68-3-08-2223-550 นางสาวจันทร์เพ็ญ
68-3-08-2223-551 นางสาวอัจฉรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
นางสาวมณีรัตน์
นางสาวกนกวรรณ

สดมสุข
ดวงใจดี
ทองประดับ
เลี่ยมดี

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

คงสกุล
พรหมสวัสดิ์
บุญเกิด

-

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง

ตาแหน่งประเภท

ระดับ

นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป

ต้น
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชานาญงาน
ปง./ชง.

-

-

ผช.จนท.การเงินและบัญชี

ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา

นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา

อานวยการท้องถิ่น
ทั่วไป

ต้น
ชานาญงาน

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

-

สู้เหิม

หมายเหตุ

ว่าง (กาลังสรรหา)
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66

พรมชาติ
สัชชานนท์

ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา

นักบริหารงานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ

ต้น
ปฏิบัติการ

พะงาตุนัด

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66

-

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครู (รับเงินเดือน อันดับ คศ.1)
ครู (รับเงินเดือน อันดับ คศ.1)

-

รอการจัดสรรอัตราและงบประมาณจาก สถ.

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (เงินรายได้)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (เงินอุดหนุน)

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66
สัญญาจ้าง 1 ก.ค.63 - 30ก.ย.65

ศุภผล
โสนาพูน
สุขสมาน
ชื่อดัง

ครู
ครู

สายงานการสอน
สายงานการสอน
-

- 10 ลาดับ
ที่
33

ตาแหน่งเลขที่
พนักงานจ้างทั่วไป
-

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู

-

-

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (เงินอุดหนุน)

ตาแหน่งประเภท

ระดับ

-

-

หมายเหตุ
ว่าง

บทที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกในการพัฒ นา
ตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทัก ษะในการใช้ความคิด ( Conceptual Skills) เพื่อการ
บริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติง านตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มี
ความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อันประกอบด้วย พนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ทุกคน
2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสัง กัด องค์ก ารบริหารส่วนตาบลประทัดบุทุก คน ที่ ได้เ ข้ารับการพัฒ นาเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

บทที่ 3
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความสาเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดทายุทธศาสตร์นั้นคือการกาหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุนั้น ต้องเป็นการ
จัดทายุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์หลัก ตามแผนพัฒนาจัง หวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนา
องค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บ ริห าร ทั้ ง นี้ เพื่อให้ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นา
หน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความสาเร็จผ่านทางบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้นา เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตน
ให้ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุในทุก ๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์
ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
เพื่อให้การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กาหนดกระบวนในการจัดทา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อาเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิ จ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ในการก าหนดประเด็นหลัก ตามยุท ธศาสตร์องค์ก ร (ยุท ธศาสตร์ องค์ก ารบริห ารส่วนตาบล
ประทัดบุ) นั้น เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่สาคัญในการจัดทายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้
ทาการศึก ษาและทบทวนข้อ มูล ยุท ธศาสตร์ที่เ กี่ยวข้อง ข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึงดาเนินการ
กาหนดประเด็นสาคัญในยุทธศาสตร์องค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การทา HR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ
“คน” ที่จะทาให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการทา HR SWOT นั้น
- เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทาให้องค์กรบรรลุ
หรือไม่บรรลุผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
- เป็นการดาเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจานวนมาก
- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม
- พิจารณาให้ความสาคัญกับจุดอ่อน เป็นลาดับแรก ๆ
/- พิจารณา...

- 13 - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควรจากัด
เฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการทา HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จ ะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุท ธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมู ล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดทายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุนการ
คิดวิเคราะห์และการจัดทา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ทาให้องค์กรเห็นถึงนัยสาคัญที่มีผลต่อ
การบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จานวนคนในแต่ละช่วงอายุ ทาให้เห็นถึงกลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ทาให้การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความสอดคล้อง
กับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จานวนวันที่ใช้ในการพัฒ นา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจานวนวันที่บุคลากรได้รับในการ
พัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดาเนินการพัฒนาผ่านการ
ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถนาไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนาคน
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
ขององค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒ นาบุคลากรเนื่องด้วยจากคว ามเป็นจริง ที่ว่า
องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่ง กว่าองค์กรอื่น ๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น
การศึกษาจากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่น แล้วนามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการ
ดาเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สาคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ จัดลาดับ
ความสาคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดทาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
เมื่ อ สร้ างยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาจากขั้น ตอนการสร้ างยุ ท ธศาสตร์แ ละท าการเชื่ อมโยงกั บ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุแล้ว ลาดับถัดมา ดาเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพื่อคัดเลือก
ให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นนาชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มากาหนด
ตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการกาหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพ ธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของ
ยุทธศาสตร์ และควรกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่กาหนดขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการกาหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสาเร็จด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้นได้
เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการมอบหมาย
ความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปกาหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนาไปสู่การประเมินผลงาน
ประจาปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น
/ขั้นตอนที่...

- 14 ขั้นตอนที่ 7 ประเมิ นผลการพัฒ นาตามแผน เป็ นการติดตามผลความก้ าวหน้า และ
ความสาเร็จ ทั้งนี้เพื่อนามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติไ ด้ตามเป้าหมายที่กาหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองค์กร จะ
ได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบ
เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการนาข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผลและ
วิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทายุทธศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึ้นนั้นสามารถนามาใช้ในการพัฒนา
แก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กาหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ
1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร
2. การรวบรวมข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสรุปจากแบบสอบถามสารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้
สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของผู้บริหาร
ระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
2. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในสานักงานเพิ่มขึ้น
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกาลังคนภาครัฐ
5. การเพิม่ ทักษะการบริหารจัดการในงาน
6. การเสริมสร้างภาวะผู้นาให้แก่ผบู้ ังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
- โครงสร้างข้าราชการจาแนกแต่ละช่วงอายุ
- อัตราการสูญเสียจาแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย - หญิง
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม
- ข้อมูลงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์พบว่า
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จะประสบปัญหาในเรื่องอัตรากาลังคนที่จะหายไป
จากการโอน (ย้าย) ซึ่งกาลังคนดัง กล่าวเป็นกาลังคนในระดับ สายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องการ
บริหารงานขององค์กร ความพร้อมของกาลังคนที่จะทดแทนกาลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาและจานวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
/สรุปการ...
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ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานร่วมกันทา HR
SWOT เพื่อวิเ คราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้
สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมทีจ่ ะรับการพัฒนา
- บุคลากรมุง่ ถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
- บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน
- มีผู้นาองค์กรที่เข้มแข็ง
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ
ฯลฯ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร
- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้า
- ขาดทั กษะด้านการสื่อข้อความ บริห ารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับ สนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จาเป็นในการทางานเชิงรุก
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ
- ด้านอัตรากาลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน
- ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทางานแบบบูรณาการ
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี
ฯลฯ
3. โอกาส (Opportunities)
- องค์กรเป็นที่รจู้ ักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ
ของรัฐ
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักทีส่ าคัญต่อประชาชนในพื้นที่
ฯลฯ
/4. ภัยคุกคาม...
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- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสาคัญกับองค์กร
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอือ้ อานวยต่อการปฏิบัติงาน
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตัง้ บุคลากร

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้ถูกนามาสรุปเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒ นาบุคลากรองค์ก ารบริหาร
ส่วนตาบล ประจ าปีง บประมาณ 2564 - 2566 อีก ทั้ ง ได้มี ป รับ ปรุง การก าหนดวิสัยทั ศน์และพั นธกิ จ
การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566 ใหม่ และจัดทา
เป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่ อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรใน
องค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึง
ประชาชน มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสาเร็จ
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานอย่างสูงสุด
2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบลประทัดบุ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักสาคัญ
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้นาที่เป็นเลิศ
ฯลฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3. สร้างภาวะผู้นาและทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กาหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้
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1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในระดับทีอ่ งค์กรคาดหวัง
(% Competency Fit)
2. จานวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น

จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา
2. ผลการสารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก

3. สร้างภาวะผู้นา และทักษะด้านการบริหาร
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผบู้ ังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา

1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้นา
และการบริหารคน
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา

4. สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข

1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเ้ พื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

1. จานวนความรู้/บทความ/นวัตกรรมที่มีในระบบ KM
2. จานวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้

บทที่ 6
หลักสูตรการพัฒนา
การกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้พิจารณา
และให้ความสาคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วน
ตาบล รวมถึงพนักงานจ้างทุกส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง การบริหาร คุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย
1. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นักทรัพยากรบุคคล
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นักพัฒนาชุมชน
5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. เจ้าพนักงานธุรการ
กองคลัง ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองคลัง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5. เจ้าพนักงานพัสดุ
กองช่าง ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองช่าง
2. นายช่างโยธา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา
2. นักวิชาการศึกษา
3. ครู
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
๑. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
๒. พนักงานขับรถยนต์
๓. พนักงานตกแต่งสวน
๔. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
๕. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
/6. ผู้ดูแลเด็ก...

- 21 ๖. ผู้ดูแลเด็ก
๗. นักการภารโรง
๘. คนงานทั่วไป
การกาหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น และ
การพัฒนาในระยะยาว ตามความจาเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้
๑. วิธีการดาเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝึกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน
๑.๗ การให้ก ารศึ ก ษา คาปรึก ษา แนะและการติ ดตามและประเมิ นผลโดย
ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
๒. แนวทางการดาเนินการ
การดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลประทัดบุ นอกจากมีวิธีการดาเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดาเนินการได้กาหนด
แนวทางการดาเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น
ผู้ดาเนินการ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลจัดส่งพนักงานส่วนตาบลเข้ารับการอบรม
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ดาเนินการสอดคล้องกั บ แผนพัฒ นา
พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
๓. ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนา
๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. 63 ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. 64
๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. 64 ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. 65
๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. 65 ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖6
การกาหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้การติดตามความสาเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้กาหนดไว้ในแต่
ละยุทธศาสตร์นั้นเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องสนับสนุนต่อความสาเร็จของยุทธศาสตร์หลักของ
องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลประทั ดบุ จึง ได้มี ก ารก าหนดตัว ชี้วัดในแต่ล ะแผนงานโครงการไว้ ซึ่ง ผู้ บ ริห าร
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสาเร็จได้ ในการกาหนดตัวชี้วัดนั้นต้องมี
ความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง สาหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒ นาบุคลากรได้
กาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้
/แผนการพัฒนา...

- 22 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
วิธีการ
ตัวชี้วัดโครงการ
พัฒนา
2564 2565 2566
1. พัฒนาบุคลากรให้มี 1. ร้อยละเฉลี่ยของ
1.1 โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถ
- ความสาเร็จของการปรับปรุง
การ



ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
ข้าราชการที่ผ่านการ
และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงาน ประเมินสมรรถนะใน พนักงานส่วนตาบล
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
โดยใช้ระบบสมรรถนะ ระดับที่องค์กรคาดหวัง
พนักงานส่วนตาบล



เป็นเครื่องมือหลักในการ (% Competency Fit) 1.2 โครงการจัดทา Development Road
- ความสาเร็จของการจัดทา
บริหารจัดการการพัฒนา 2. จานวนวันที่ได้รับ
Map เพื่อใช้พัฒนาข้าราชการทุกสายงาน
Road Map



การพัฒนาเฉลี่ยต่อคน 1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
- ร้อยละของข้าราชการที่ผ่านการ
ต่อปี
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทดลองงาน



1.4 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
- จานวนวันที่ได้รับการพัฒนา
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
3 วันต่อคนต่อปี
หลักของ อบต.ประทัดบุ



1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
การปฏิบัติงานใหม่



1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนา
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
องค์กร
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย



1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้ารับ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
อบต.

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบที่
กาหนด

/ตัวชี้วัด...

- 23 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

2. เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมจิตอาสา การ
เข้าถึงประชาชนให้แก่
ข้าราชการทุกระดับชั้น

1. จานวนวันต่อคนต่อ
ปีที่บุคลากรได้รับการ
พัฒนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา
2. ผลการสารวจ
ภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก

โครงการ/กิจกรรม
1.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายคุณธรรม
1.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับ อบต.
ประทัดบุ ด้วยจรรยาพนักงานส่วนตาบล
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน
1.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
ตัวชี้วัดโครงการ
2564 2565 2566
- มีเครือข่ายคุณธรรมอย่างน้อย



3 เครือข่าย



- ร้อยละของบุคลากรที่รู้
ข้อบังคับ



- มีการช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อย
จานวน 3 วันต่อคนต่อปี



- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ









วิธีการ
พัฒนา
การ
ฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
อบต.

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบ
ที่กาหนด

- จานวนผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน

/ตัวชี้วัด...

- 24 ตัวชี้วดั แผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

3. สร้างภาวะผู้นาและ
ทักษะด้านการบริหาร
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและ
มอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา

1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรซึ่งดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการ
พัฒนาในเรื่องภาวะผู้นา
และการบริหารคน
2. ผลการประเมินทัศนคติ
ของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา

1.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน
Leadership Competency แบบ 360
องศา
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู้นา และทักษะ
การให้คาปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร้าง
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเลิศ
1.3 โครงการพัฒนาความรู้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บังคับบัญชา (HR For
Line Manager)
1.4 โครงการประกวดแผน/กิจกรรมการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
ตัวชี้วัดโครงการ
2564 2565 2566
- ระดับความสาเร็จในการพัฒนา



ระบบการประเมิน






- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ







- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ













- ความสาเร็จของ Road Map
การพัฒนาผู้บังคับบัญชา
- จานวนผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
อบต.

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบ
ที่กาหนด

- 25 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์
4.สร้างวัฒนธรรมการ
ทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ
2. ร้อยละของความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน

1.1 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2564
2565 2566

ตัวชี้วัดโครงการ







- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ







- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผล

งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
อบต.

ทดสอบตามแบบ
ที่กาหนด

- 26 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

5. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

1. จานวนความรู้/
บทความ/นวัตกรรมที่มีใน
ระบบ KM
2. จานวนช่องทางการ
เผยแพร่ความรู้

1.1 กิจกรรมการแปลงความรู้สู่
ขุมทรัพย์ความรู้
1.2 กิจกรรมปลดปล่อยความรู้
1.3 กิจกรรมสนทนาในงานสานความรู้

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2564 2565 2566















ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนข้อมูลความรู้ที่ได้มา
จัดทาเป็นองค์ความรู้
(ขุมทรัพย์ปัญญา)
- จานวนการนาความรู้ที่ได้รับ
จากโครงการมาเผยแพร่
ภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร
- จานวนของบุคลากรที่รับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับ KM
- จานวนช่องทางการเผยแพร่
ความรู้

วิธีการ
พัฒนา
- การถ่ายทอด
ความรู้จาก
บุคคลหรือทีม
- การเรียนรู้
จากการ
ปฏิบัติงาน
- การเข้ารับ
การอบรม
- การแนะนา /
การสอนงาน/
การวิเคราะห์
งาน แก้ไข
ข้อผิดพลาดที่
เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน
- การแบ่งปัน
ความรู้ซึ่งกัน
และกัน

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผล

งานการเจ้าหน้าที่ - การมีส่วนร่วม
สานักปลัด อบต. ในการดาเนิน
กิจกรรม KM
- ได้ประเมิน
ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ใน
สานัก/กอง
- สามารถนา
ความรู้มาใช้เป็น
แนวทางในการ
จัดการความรู้

บทที่ 7
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จะประมาณการตัง้ จ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ซึ่งปรากฏดังนี้
1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564
1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
3) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท
4) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565
1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
3) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท
4) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566
1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
3) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท
4) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท

บทที่ 8
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสาคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดาเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึง ผลการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติง าน ทั้ งในด้าน
ความสาเร็จและความล้ มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวมของ
องค์การ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้กาหนด
แนวทางในการประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัตงิ านประจาปี
2) การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะทาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จ ตามเป้าหมายที่
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผน
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ให้มีคุณลักษณะตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลต้องการ
โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะตามภาระงาน
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็น Competency ที่ บุคลากรทุกตาแหน่งภายในองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมี ซึ่งจะเป็น
Competency ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
ประกอบด้วย
1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการอาจ
เป็นได้ทั้งประชาชนในพื้นที่หรือบุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
สุจริตในการทางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้ง
ตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ขององค์ก ร
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3) การมุ่ง มั่นเพื่ อบรรลุความส าเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่ งมั่ นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่ านมาของตนเอง หรือ
เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ อ งค์ก ารบริห ารส่วนตาบลกาหนดขึ้น อีก ทั้งยังรวมถึง การสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย
/1.4) ใฝ่เรียนรู.้ ..

- 29 1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทางาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
1.5) การท างานเป็นทีม ความตั้ง ใจที่ จ ะท างานร่วมกั บผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีม งาน
หน่วยงาน โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการสร้างและดารง
รักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม
2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency)
เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตาแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การ
บริหารส่วนตาบลประทัดบุ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับ ผิด ชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการทางาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จได้
2.2) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความชานาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในงานที่รับผิดชอบ
2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระทาหรือ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติง านในงานที่ รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการ
โดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด
รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
การพิจารณาความดีความชอบประจาปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อิงตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปี งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นสาคัญ

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
มีวัตถุประสงค์เ พื่อ นาข้อ มูล ที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ป ระกอบการจัดท าแผนฝึก อบรมประจาปีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลประทัดบุ จากผลการสารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ ง หมด 25 คน จากทั้ ง หมด 4 ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
มีการกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
อบต. และพนักงานจ้าง
ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงานส่วนตาบล ร้อยละ 64 พนักงานจ้างตามภารกิจ
ร้อยละ 24 และพนักงานจ้างทั่วไป ร้อยละ 12
ระดับ การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จ บปริญญาโท ร้อยละ 24 ระดับปริญ ญาตรี
ร้อยละ 60 และระดับต่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 16
เมื่ อ พิ จ ารณาจากประสบการณ์ใ นการท างานพบว่ าร้ อยละ 44 อายุง านระหว่ าง 0-5 ปี
ร้อยละ 32 มีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 12 มีอายุงานระหว่าง 11-15 ปี และร้อยละ 12 มีอายุงาน
มากกว่า 15 ปี
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร
หลักสูตรทีม่ ีความต้องการมากที่สุดตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ
ลาดับ
หลักสูตร
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
1
หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัตริ าชการ
35
2
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าทีร่ ับผิดชอบ
28
3
หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
20
4
หลักสูตรด้านการบริหาร
5
5
หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
12
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 98 พอใจที่ จะเข้ารับ การฝึกอบรมในหลั ก สูตรที่ มี
ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 - 3 วัน ร้อยละ 2 พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม 5 - 7 วัน

/สถานที่...

- 31 หน่วยงานทีจ่ ัดฝึกอบรม
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่าหน่วยงานที่อยากให้มีการจัด ฝึกอบรม กรมส่ง เสริม การ
ปกครองท้องถิ่น ร้อ ยละ 70 สถาบันการศึก ษา/หน่วยงานที่ร่วมมือกับ กรมส่ง เสริม การปกครองท้องถิ่ น
ร้อยละ 20 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร้อยละ 5 และหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ร้อยละ 5
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกั ด องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อนาข้อมูลที่เป็นจริง
มาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมินติดตามผล
การฝึกอบรม เพื่อ ให้เ กิดประสิท ธิภาพและประสิท ธิผ ลต่อการพัฒนาศัก ยภาพของบุคลากรเพื่อประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบล

**********************

ภาคผนวก

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
ที่
/ ๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ ๒๕64 - ๒๕66
********************

อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบข้อ 270 แห่ง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลองค์การบริหารส่วนตาบล
ประทัดบุ ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
3. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
6. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการและเลขานุการ
7. นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ตามประกาศหลัก เกณฑ์ที่ กาหนด แล้วรายงานผลต่อ นายองค์ก ารบริหาร
ส่วนตาบล เพื่อรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
(รอบปีงบประมาณ ๒๕64 - ๒๕66)
ครั้งที่ ๑ / ๒๕63
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
*******************
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

1

นายพิเชฐ

บุญประสิทธิ์ รองปลัด อบต. รก. ปลัด อบต. ปฏิบัตหิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล/ประธาน

2

นายสุพรรณ

พรหมสวัสดิ์

ผู้อานวยการกองช่าง/กรรมการ

3

นางสาวภูรีรัตน์

สดมสุข

ผู้อานวยการกองคลัง/กรรมการ

4

นายไพบูรณ์

พรมชาติ

ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ/กรรมการ

5

นางสาวยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์ นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักปลัด อบต./กรรมการ/เลขาฯ

6

นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล/ผู้ช่วยเลขานุการ

ลายมือชื่อ

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
(รอบปีงบประมาณ ๒๕64 - ๒๕66)
ครั้งที่ ๑ / ๒๕63
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
*******************
ผูเ้ ข้าประชุม
1. นายพิเชฐ
2.
3.
4.
5.

นายสุพรรณ
นางสาวภูรีรัตน์
นายไพบูรณ์
นางสาวยุภาวรรณ

บุญประสิทธิ์
พรหมสวัสดิ์
สดมสุข
พรมชาติ
วรรณูปถัมภ์

6. นางสาวพรรณวรัท ชาญเจริญ

รองปลัด อบต. รก. ปลัด อบต.
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการศึกษา ฯ
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล

ประธานทีป่ ระชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทนปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ เป็นประธานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ด้ ว ยศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง วิ นิ จ ฉั ย ให้
นางระเบียบ เหมือนวาจา พ้นจากตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม
2560
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ 85/2557 ข้อ 11 กาหนดให้ปลัดองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และในกรณีกฎหมายกาหนดให้การบริหารงาน
บุคคลเรื่องใดเป็นอานาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทาหน้าที่ได้ต่ อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลแล้วแต่กรณี
มติ ก.อบต.จั ง หวั ด สุ ริน ทร์ ครั้ง ที่ 6/2563 เมื่ อ วั นที่ 23 มิ ถุ น ายน 2563
เห็นชอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติห น้าที่ นายกองค์ก ารบริหารส่วนตาบล ดาเนินการเกี่ ยวกั บ
กระบวนการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ในรอบปีงบประมาณ 2564 - 2566)
คาสั่ง อบต.ประทั ดบุ ที่ 366/2559 ลงวันที่ 30 พฤศจิก ายน 2559 เรื่อ ง
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
อบต.ประทั ดบุ จึงได้แต่ง ตั้ง คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒ นาพนักงานส่วนตาบล
(รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566) โดย นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ทาหน้าที่เป็น
ประธานในวันนี้
/มติที่ประชุม...

-2มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี -

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
3.1 แนวทางการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (รอบปีงบประมาณ
2564 - 2566)
ข้อเท็จจริง
1. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 กาหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ
เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบล
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานส่วนตาบล
ที่ดี
โดยองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลต้ อ งด าเนิ น การพั ฒ นาให้ ค รบถ้ ว นตามหลั ก สู ต รที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเอง
ก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนา
ของแต่ละองค์ก ารบริหารส่วนตาบลก็ให้กระท าได้ ทั้ง นี้ องค์ก ารบริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลกาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ตาบล (ก.อบต.) สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
ต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่น หรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุ คคลของ
องค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 กาหนดให้องค์การบริห ารส่วนตาบลจัดทาแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนการพัฒนาต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บท
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล
2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 ข้อ 270
“ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประกอบด้วย
/นายก...

-3นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นประธานกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการ
ผู้อานวยการกองและหัวหน้าส่วนราชการอื่น
เป็นกรรมการ
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
เป็นกรรมการและเลขานุการ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทั ดบุ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนา
พนั ก งานส่ ว นต าบล (รอบปี ง บประมาณ 2564 - 2566) ตามคาสั่ ง องค์ก ารบริ ห ารส่ว นตาบลประทั ด บุ
ที่ 240/2563 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีหน้าที่จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กาหนด
“ข้อ 271 แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
“ข้อ 274 หลักสูตรการพัฒนาสาหรับพนักงานส่วนตาบลแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
“ข้อ 275 วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.
อบต.จัง หวั ด) ด าเนิน การเอง หรือ อาจมอบให้องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลหรือ ผู้ที่ เ หมาะสมดาเนินการหรื อ
ดาเนินการร่วมกับสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่น
โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความจาเป็น ความเหมาะสม ดังนี้
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษา หรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาด าเนิ น การพั ฒ นาพนั ก งานส่ ว นต าบล ต้ อ งก าหนดให้ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร”
/“ข้อ 276...

-4“ข้อ 276 งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดสรร
งบประมาณส าหรับการพัฒ นาพนักงานส่วนตาบล ตามแผนแม่บทการพัฒ นาพนักงานส่วนตาบลอย่างชัดเจน
แน่นอน เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ”
“ข้อ 277 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลต้องจัดให้
มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการ
พัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
“ข้อ 278 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลตาม
ข้อ 271 แล้วเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อเสนอ/พิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
4.1 การจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (รอบปีงบประมาณ 2564 2566)

ข้อเท็จจริง
ด้วยแผนการพัฒ นาพนัก งานส่วนตาบล (รอบปีง บประมาณ 2561 - 2563) ของ
องค์ก ารบริหารส่วนตาบล จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563 องค์การบริห ารส่วนตาบลประทั ดบุ
จะต้องดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566 เพื่อประกาศใช้ให้
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
ข้อพิจารณา
เพื่อให้การจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566
ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแนวทางการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบล ฝ่ายเลขานุก ารได้พิจ ารณาข้อเท็จ จริงประกอบหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบลแล้ว จึงได้จัดทาร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ข้อเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
เห็นชอบร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566)
ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ดังนี้

/1. ข้อมูลด้าน...

-51. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากาลัง
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566 กาหนดไว้ ดังนี้

กรอบโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ประเภทสามัญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) (1)

สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)
๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานกฎหมายและคดี
๔. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
6. งานสังคมสงเคราะห์
7. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
8. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
9. งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
10. งานรักษาความสะอาด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อานวยการกองคลัง

ผู้อานวยการกองช่าง

ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

๑. งานการเงิน
๒. งานบัญชี
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑. งานก่อสร้าง
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
๓. งานประสานสาธารณูปโภค
๔. งานผังเมือง

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)
๑. งานบริหารการศึกษา
๒. งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน
๓. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ (ถ่ายโอน)
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แผนภูมิโครงสร้างพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของสานักปลัด (01)
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1) (ว่าง)

งานบริหารงานทั่วไป
งานกฎหมายและคดี
งานรักษาความสะอาด
-

งานนโยบายและแผน
งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปก.) (1)

นักทรัพยากรบุคคล (ชก.) (1)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง.) (1)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1) ว่าง
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2) ว่าง 1
พนักงานขับรถยนต์ (1)
พนักงานตกแต่งสวน (1)
นักการภารโรง (1)*
คนงานทั่วไป (1)*

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
1

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
2
-

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์
งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปง./ชง.) (1) ว่าง

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
3

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

- นักพัฒนาชุมชน (ชก.) (1)

อาวุโส
-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
4
2

รวม
13
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แผนภูมิโครงสร้างพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของกองคลัง (04)
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

งานการเงิน
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชง.) (1)
- ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1
-

งานการบัญชี
- นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก.) (1)

ปฏิบัติการ
2

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก.) (1)

- เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1) (ว่าง)

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
1

ทั่วไป
ชานาญงาน
1

อาวุโส
-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
1
-

รวม
6
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แผนภูมิโครงสร้างพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของกองช่าง (05)
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานผังเมือง

งานประสานสาธารณูปโภค

- นายช่างโยธา (ชง.) (1)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
-

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

เชี่ยวชาญ
-

ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
1

อาวุโส
-

ลูกจ้าง
ประจา
-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
1
-

รวม
3
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แผนภูมิโครงสร้างพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (08)
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)

งานบริหารการศึกษา
งานส่งเสริมกิจการโรงเรียน

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- นักวิชาการศึกษา (ปก.) (1)
- ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ (1)

ระดับ
จานวน

อานวยการท้องถิ่น
ต้น กลาง สูง
1
-

ปฏิบัติการ
1

- ครู (2)
- ผู้ดแู ลเด็ก (๒) (มีทักษะ)
- ผู้ดูแลเด็ก* (๑) (ว่าง)

วิชาการ
ชานาญการ ชานาญการพิเศษ
-

เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน
-

ทั่วไป
ชานาญงาน
-

ครู
อาวุโส
-

2

พนักงานจ้าง
ภารกิจ ทั่วไป*
3
1

รวม
8

- 10 2. อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
อัตรากาลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง
68-3-00-1101-001
68-3-00-1101-002 นายพิเชฐ
บุญประสิทธิ์
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (01)
68-3-01-2101-001
68-3-01-3102-001 นางสาวพรรณวรัท
ชาญเจริญ
68-3-01-3103-001 นางสาวจิตรา
สุระศร
68-3-01-3801-001 นางสาวยุภาวรรณ
วรรณูปถัมภ์
68-3-01-4101-001 นางจุฑารัตน์
ใจกล้า
68-3-01-4101-002
68-3-01-4805-001
68-3-01-4805-001
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นางสาวบัณฑิตา
หาญสุด
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
นายจรัญ
ธนูศิลป์
นายสุพิน
วนมา
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาววิภาวรรณ
ศุภผล
นางสาวชญาณ์นันท์ ทองโยง
ตาแหน่งเลขที่

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง
นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหารงานท้องถิ่น

บริหารท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น

หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นักบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
วิชาการ

ต้น
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ปฏิบัติงาน
ปง./ชง.
ปง./ชง.
ปก./ชก.

ตาแหน่งประเภท

ระดับ

หมายเหตุ

กลาง
ต้น
ว่าง (กาลังรับโอน)

(จะขอยกเลิกในปีงบฯ 64)
(จะขอยกเลิกในปีงบฯ 64)
(กาหนดเพิ่มในปีงบฯ 64)

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66

-

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานตกแต่งสวน

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66

-

นักการภารโรง
คนงานทั่วไป

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.64
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.64

(จะขอยกเลิกในปีงบฯ 64)

- 11 ลาดับ
ที่
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ตาแหน่งเลขที่

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง

กองคลัง (04)
68-3-04-2102-001 นางสาวภูรีรัตน์
68-3-04-3201-001 นางสุมิตรา
68-3-04-3203-001 นางสาวนิยะดา
68-3-04-4201-001 นางสาวสุพรรณี
68-3-04-4203-001
ว่าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นางนุชธนา
กองช่าง (05)
68-3-05-2103-001 นายสุพรรณ
68-3-05-4701-001 นายพิเชษฐ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นายศักดิ์ดา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (08)
68-3-08-2107-001 นายไพบูรณ์
68-3-08-3803-001 ว่าที่ รต.ศัดดิ์ชัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)
นายนราศักดิ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลประทัดบุ
68-3-08-2223-550 นางสาวจันทร์เพ็ญ
68-3-08-2223-551 นางสาวอัจฉรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)
นางสาวมณีรัตน์
นางสาวกนกวรรณ

สดมสุข
ดวงใจดี
ทองประดับ
เลี่ยมดี

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

คงสกุล

พรหมสวัสดิ์
บุญเกิด

-

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง

ตาแหน่งประเภท

ระดับ

นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป

ต้น
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชานาญงาน
ปง./ชง.

ผช.จนท.การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

-

-

ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา

นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา

อานวยการท้องถิ่น
ทั่วไป

ต้น
ชานาญงาน

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

-

สู้เหิม
พรมชาติ
สัชชานนท์

ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักวิชาการศึกษา

นักบริหารงานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ

ต้น
ปฏิบัติการ

พะงาตุนัด

-

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

-

-

ศุภผล
โสนาพูน
สุขสมาน
ชื่อดัง

ครู
ครู

ครู (รับเงินเดือน อันดับ คศ.1)
ครู (รับเงินเดือน อันดับ คศ.1)
-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (เงินรายได้)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (เงินอุดหนุน)

สายงานการสอน
สายงานการสอน
-

หมายเหตุ

ว่าง (กาลังสรรหา)
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66

(กาหนดเพิ่มในปีงบฯ 64)

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66

(กาหนดเพิ่มในปีงบฯ 64)

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.63 - 30ก.ย.66
สัญญาจ้าง 1 ก.ค.63 - 30ก.ย.66

- 12 ลาดับ
ที่
34

ตาแหน่งเลขที่
พนักงานจ้างทั่วไป
-

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู

-

-

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (เงินอุดหนุน)

ตาแหน่งประเภท

ระดับ

-

-

หมายเหตุ
ว่าง
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เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อันประกอบด้วย พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน
2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้รับการบริการที่ดี สะดวก
รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริห ารส่วนตาบลประทัดบุ ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประชาชนภายในเขตองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลประทั ดบุ ได้รับการบริก ารที่ ดี
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้ น ได้มีการนาข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมา
สรุปผลและวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทายุทธศาสตร์ ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึ้นนั้นสามารถนามาใช้
ในการพัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กาหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์
ได้ 4 ทาง คือ
1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร
2. การรวบรวมข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสรุปจากแบบสอบถามสารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากที่มาของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้
สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็น
ของผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ
2. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในสานักงานเพิ่มขึ้น
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสานและบริหารภาคสังคมเพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกาลังคนภาครัฐ
/5. การเพิม่ ...

- 14 5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน
6. การเสริมสร้างภาวะผู้นาให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
- โครงสร้างข้าราชการจาแนกแต่ละช่วงอายุ
- อัตราการสูญเสียจาแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย - หญิง
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม
- ข้อมูลงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา
จากการวิเ คราะห์ข้อมู ล ที่ สาคัญ ด้านทรัพยากรบุคคลดัง ที่ ก ล่าวข้างต้นนั้น ผลการ
วิเคราะห์พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จะประสบปัญหาในเรื่องอัตรา
กาลังคนที่จะหายไปจากการโอน (ย้าย) ซึ่งกาลังคนดัง กล่าวเป็นกาลังคนในระดับ สายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในเรื่องการบริหารงานขององค์กร ความพร้อมของกาลังคนที่จะทดแทนกาลังคนที่หายไป นอกจากนี้ใน
เรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจานวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ากว่าเป้าหมายที่ กาหนด
สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนตาบล
ประทัดบุ ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เ ชิญ หัวหน้าส่วนราชการทุก หน่วยงาน
ร่วมกันทา HR SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากร ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
- บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน
- มีผู้นาองค์กรที่เข้มแข็ง
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ
ฯลฯ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน
/- การมอบ...
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- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้า
- ขาดทั กษะด้านการสื่อข้อความ บริห ารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับ สนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จาเป็นในการทางานเชิงรุก
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ
- ด้านอัตรากาลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน
- ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทางานแบบบูรณาการ
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี
ฯลฯ
3. โอกาส (Opportunities)
- องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่าง ๆ
ของรัฐ
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่สาคัญต่อประชาชนในพื้นที่
ฯลฯ
4. ภัยคุมคาม (Threats)
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสาคัญกับองค์กร
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล (ประจาปีงบประมาณ
2564 - 2566)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมู ล
ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ได้ถูกนามาสรุปเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566 อีกทั้ง ได้มีปรับปรุงการกาหนดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566 ใหม่ และ
จัดทาเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรใน
องค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม
เข้าถึงประชาชน มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสาเร็จ
/พันธกิจ...
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1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงานอย่างสูงสุด
2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลประทัดบุ
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักสาคัญ
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้นาที่เป็นเลิศ
ฯลฯ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒนาบุ คลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลประทั ด บุ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 - 2566
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงาน โดยใช้ระบบ
สมรรถนะเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุก
ระดับชั้น
3. สร้างภาวะผู้นาและทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ใช้ในการจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กาหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในระดับทีอ่ งค์กรคาดหวัง
(% Competency Fit)
2. จานวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น

จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา
2. ผลการสารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก

3. สร้างภาวะผู้นา และทักษะด้านการบริหาร
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผบู้ ังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา

1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้นา
และการบริหารคน
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา
/4. สร้างวัฒนธรรม...
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4. สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข

ตัวชี้วัด
1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเ้ พื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

1. จานวนความรู้/บทความ/นวัตกรรมที่มีในระบบ KM
2. จานวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้

หลักสูตรการพัฒนา
การก าหนดแนวทางในการพัฒ นาบุคลากรขององค์ก ารบริห ารส่วนตาบลประทั ดบุ
ได้พิจารณาและให้ความสาคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล รวมถึงพนักงานจ้างทุกส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง การบริหาร คุณธรรมและ
จริยธรรม ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย
1. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นักทรัพยากรบุคคล
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4. นักพัฒนาชุมชน
5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. เจ้าพนักงานธุรการ
กองคลัง ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองคลัง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5. เจ้าพนักงานพัสดุ
กองช่าง ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองช่าง
2. นายช่างโยธา
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา
2. นักวิชาการศึกษา
3. ครู

/พนักงานจ้าง...

- 18 พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒. พนักงานขับรถยนต์
๓. พนักงานตกแต่งสวน
๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๕. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
๖. ผู้ดูแลเด็ก
๗. นักการภารโรง
๘. คนงานทั่วไป
การกาหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะ
สั้น และการพัฒนาในระยะยาว ตามความจาเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้
๑. วิธีการดาเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝึกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนของ
องค์การบริหารส่วนตาบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน
๑.๗ การให้ก ารศึ ก ษา คาปรึก ษา แนะและการติ ดตามและประเมิ นผลโดย
ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
๒. แนวทางการดาเนินการ
การดาเนินการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลประทัดบุ นอกจากมีวิธีการดาเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดาเนินการได้ กาหนด
แนวทางการดาเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ องค์การบริหารส่วนตาบลดาเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็น
ผู้ดาเนินการ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลจัดส่งพนักงานส่วนตาบลเข้ารับการอบรม
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ดาเนินการสอดคล้องกั บ แผนพัฒ นา
พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
๓. ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนา
๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. 63 ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. 64
๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. 64 ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. 65
๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. 65 ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖6
/การกาหนด...

- 19 การกาหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้การติดตามความสาเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่
ได้ก าหนดไว้ในแต่ละยุท ธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิท ธิภาพ และสอดคล้องสนับ สนุนต่อความสาเร็จ ของ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จึงได้มีการกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้
ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสาเร็จได้ ในการกาหนด
ตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง สาหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนา
บุคลากรได้กาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้

- 20 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
วิธีการ
ตัวชี้วัดโครงการ
พัฒนา
2564 2565 2566
1. พัฒนาบุคลากรให้มี 1. ร้อยละเฉลี่ยของ
1.1 โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถ
- ความสาเร็จของการปรับปรุง
การ



ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
ข้าราชการที่ผ่านการ
และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ฝึกอบรม
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในงาน ประเมินสมรรถนะใน พนักงานส่วนตาบล
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
โดยใช้ระบบสมรรถนะ ระดับที่องค์กรคาดหวัง
พนักงานส่วนตาบล
เป็นเครื่องมือหลักในการ (% Competency Fit) 1.2 โครงการจัดทา Development Road



- ความสาเร็จของการจัดทา
บริหารจัดการการพัฒนา 2. จานวนวันที่ได้รับ
Map เพื่อใช้พัฒนาข้าราชการทุกสายงาน
Road Map



การพัฒนาเฉลี่ยต่อคน 1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
- ร้อยละของข้าราชการที่ผ่านการ
ต่อปี
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ทดลองงาน



1.4 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
- จานวนวันที่ได้รับการพัฒนา
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
3 วันต่อคนต่อปี
หลักของ อบต.ประทัดบุ



1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
การปฏิบัติงานใหม่



1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนา
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
องค์กร
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย



1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้ารับ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
อบต.

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบที่
กาหนด

/ตัวชี้วัด...

- 21 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

2. เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมจิตอาสา การ
เข้าถึงประชาชนให้แก่
ข้าราชการทุกระดับชั้น

1. จานวนวันต่อคนต่อ
ปีที่บุคลากรได้รับการ
พัฒนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา
2. ผลการสารวจ
ภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก

โครงการ/กิจกรรม
1.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายคุณธรรม
1.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับ อบต.
ประทัดบุ ด้วยจรรยาพนักงานส่วนตาบล
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน
1.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
ตัวชี้วัดโครงการ
2564 2565 2566
- มีเครือข่ายคุณธรรมอย่างน้อย



3 เครือข่าย



- ร้อยละของบุคลากรที่รู้
ข้อบังคับ



- มีการช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อย
จานวน 3 วันต่อคนต่อปี



- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ









วิธีการ
พัฒนา
การ
ฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
อบต.

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบ
ที่กาหนด

- จานวนผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน

/ตัวชี้วัด...

- 22 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

3. สร้างภาวะผู้นาและ
ทักษะด้านการบริหาร
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและ
มอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา

1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรซึ่งดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการ
พัฒนาในเรื่องภาวะผู้นา
และการบริหารคน
2. ผลการประเมินทัศนคติ
ของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา

1.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน
Leadership Competency แบบ 360
องศา
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู้นา และทักษะ
การให้คาปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร้าง
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเลิศ
1.3 โครงการพัฒนาความรู้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บังคับบัญชา (HR For
Line Manager)
1.4 โครงการประกวดแผน/กิจกรรมการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
ตัวชี้วัดโครงการ
2564 2565 2566
- ระดับความสาเร็จในการพัฒนา



ระบบการประเมิน






- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ







- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ













- ความสาเร็จของ Road Map
การพัฒนาผู้บังคับบัญชา
- จานวนผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
อบต.

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบ
ที่กาหนด

/ตัวชี้วัด...

- 23 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์
4.สร้างวัฒนธรรมการ
ทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ
2. ร้อยละของความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน

1.1 โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2564
2565 2566

ตัวชี้วัดโครงการ







- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ







- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผล

งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
อบต.

ทดสอบตามแบบ
ที่กาหนด

/ตัวชี้วัด...

- 24 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

5. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้

1. จานวนความรู้/
บทความ/นวัตกรรมที่มีใน
ระบบ KM
2. จานวนช่องทางการ
เผยแพร่ความรู้

1.1 กิจกรรมการแปลงความรู้สู่
ขุมทรัพย์ความรู้
1.2 กิจกรรมปลดปล่อยความรู้
1.3 กิจกรรมสนทนาในงานสานความรู้

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2564 2565 2566















ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนข้อมูลความรู้ที่ได้มา
จัดทาเป็นองค์ความรู้
(ขุมทรัพย์ปัญญา)
- จานวนการนาความรู้ที่ได้รับ
จากโครงการมาเผยแพร่
ภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร
- จานวนของบุคลากรที่รับรู้
ข้อมูลเกี่ยวกับ KM
- จานวนช่องทางการเผยแพร่
ความรู้

วิธีการ
พัฒนา
- การถ่ายทอด
ความรู้จาก
บุคคลหรือทีม
- การเรียนรู้
จากการ
ปฏิบัติงาน
- การเข้ารับ
การอบรม
- การแนะนา /
การสอนงาน/
การวิเคราะห์
งาน แก้ไข
ข้อผิดพลาดที่
เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน
- การแบ่งปัน
ความรู้ซึ่งกัน
และกัน

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผล

งานการเจ้าหน้าที่ - การมีส่วนร่วม
สานักปลัด อบต. ในการดาเนิน
กิจกรรม KM
- ได้ประเมิน
ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ใน
สานัก/กอง
- สามารถนา
ความรู้มาใช้เป็น
แนวทางในการ
จัดการความรู้

- 25 งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ซึ่งปรากฏดังนี้
1. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564
1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
3) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท
4) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565
1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
3) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท
4) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2566
1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
3) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท
4) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท

/การติดตาม...

- 26 การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมิ นผล เป็นกลไกส าคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดาเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งในด้านความสาเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อนาผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ในด้านการพั ฒนา การเสริมสร้างขวัญ และก าลัง ใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการใน
ภาพรวมขององค์การ
องค์ก ารบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ตระหนัก ถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร
จึงได้กาหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
2) การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจ
สาคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะทาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จ ตาม
เป้าหมายที่ องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การวางแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ให้มีคุณลักษณะตามที่องค์ การบริหารส่วน
ตาบลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะตามภาระงาน
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็น Competency ที่บุคลากรทุกตาแหน่งภายในองค์การบริหารส่วนตาบลต้องมี
ซึ่งจะเป็น Competency ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประทัดบุประกอบด้วย
1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรใน
การให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่ง
ผู้รับบริการอาจเป็นได้ทั้งประชาชนในพื้นที่หรือบุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในขององค์การบริหารส่วนตาบล
1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึง
ความซื่อสัตย์ สุจริตในการทางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
องค์กรมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3) การมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความสาเร็จ (Achievement Motivation): ความ
มุ่งมั่นจะปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่ านมาของ
ตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่องค์การบริหารส่วนตาบลกาหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย
/1.4) ใฝ่เรียนรู.้ ..

- 27 1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ
ความสามารถ บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพ
ในการทางาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
1.5) การทางานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งใน
ทีมงานหน่วยงาน โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการสร้าง
และดารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม
2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency)
เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตาแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ
และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความ
เข้าใจในระบบและขั้นตอนการทางาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้
เกิดผลสาเร็จได้
2.2) ทักษะทีเ่ กี่ยวข้องกับงานทีร่ บั ผิดชอบ ทักษะความชานาญที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในงานที่รบั ผิดชอบ
2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดง
ด้วยการกระทาหรือคุณลักษณะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดง
ถึงการบริหารจัดการโดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด
รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
การพิจารณาความดีความชอบประจาปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อิงตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณ
ของ องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นสาคัญ
ประธานฯ
เมื่อที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (รอบปีงบประมาณ ๒๕๖4
- ๒๕66) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอมอบหมายให้เลขานุการ ดาเนินการดังนี้
๑. จัดพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้องของแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลฯ
๒. นาเสนอร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วน
ตาบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๓. เมื่ อ ได้รับ ความเห็นชอบจาก ก.อบต.จัง หวัดสุริน ทร์ แล้ว ให้จัดท าบันทึ ก แจ้ ง
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทราบ และเสนอร่างแผนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ ลงนามประกาศใช้ต่อไป

/ระเบียบวาระ...

- 28 ระเบียบวาระที่ ๔
ประธานฯ

เรื่องอื่น ๆ
มีกรรมการท่านใดจะเสนอญัตติให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และขอปิดการประชุม
แต่เวลานี้
เลิกประชุมเวลา 15.30 น.
ลงชื่อ........................................................ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวยุภาวรรณ วรรณูปถัมภ์)
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ....................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์)
ประธานกรรมการ

ที่ สร ๘๖๓๐๑/

องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ
อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๔๐

สิงหาคม ๒๕63
เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕64 - ๒๕66)
เรียน ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรนิ ทร์
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. ร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล 3 ปี
2. บัญชีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3. แผ่นบันทึกข้อมูล (CD)

จานวน
จานวน
จานวน

3 เล่ม
3 ชุด
1 แผ่น

ด้วย แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563) ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2563
เพื่อให้การจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ 2564 - 2566
ขององค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ มีผลบังคับใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วน
ตาบลประทัดบุ จึงขอเสนอร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566)
เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชฐ บุญประสิทธิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัตหิ น้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลประทัดบุ

งานบริหารงานบุคคล
สานักปลัด อบต.
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“ ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน ”

