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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่ว นตาบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพนักงานส่วนตาบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาท และหน้าที่ของ พนักงาน
พนักงานส่วนตาบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อ
เป็นพนักงานส่วนตาบล ที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนั กงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น (ก.อบต.จังหวัดขอนแก่น) กาหนด เช่น การ
พัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือ
การพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นในการพัฒนาของแต่ ละองค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะ
ดาเนิ นการจะต้องใช้ห ลัก สู ตรที่คณะกรรมการพนักงานส่ว นตาบล กาหนดเป็นหลักสูตรหลั ก และเพิ่มเติม
หลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และ
อาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
(ก.อบต.จังหวัด) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่ วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลขององค์การบริห ารส่ว นตาบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545
กาหนดให้ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลจั ดทาแผนการพัฒ นาพนั ก งานส่ ว นตาบล เพื่ อเพิ่ มพู นความรู้ ทั กษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
การจัดทาแผนการพัฒนาต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล มีระยะเวลา
3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
เพื่ อให้ ส อดคล้ องกับ แนวทางดังกล่ าวองค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านลาน อ าเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น จึงได้จั ดทาแผนการพัฒ นาบุคลากร ประจาปี งบประมาณ 2561-2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติที่ดี คุณ ธรรม จริย ธรรมของบุค ลากร
องค์ก ารบริห ารงานส่ว นตาบลบ้านลานในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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บทที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่ างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กั บผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล รวมทั้งการบริ หารและปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน อันประกอบด้วย พนักงานพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิบั ติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้ รับมาใช้ประโยชน์ ในการ
ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ บริ ก ารประชาชนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ตามแนวทางการบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี
2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
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บทที่ 3
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย ทิศทาง
ในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและเครื่องมือ
ในการผลักดันสู่ความสาเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กร ซึ่งการจัดทายุทธศาสตร์นั้นคือการกาหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปี
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานนั้น 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
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่
เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
เพื่อให้การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กาหนดกระบวนในการจัดทา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อาเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ในการกาหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานนั้น
เป็ นการศึกษาข้อมูล ประกอบที่ส าคัญในการจัดทายุทธศาสตร์ ศึกษาตัว ชี้วัดในระดับ องค์ก ร เมื่อ ได้
ทาการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ 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” ที่จะทาให้องค์กร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
- เป็นการดาเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจานวนมาก
- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม
- พิจารณาให้ความสาคัญกับจุดอ่อน เป็นลาดับแรก ๆ
- เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควร
จากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว
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ช่วยสนับสนุนผลการทา HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดทายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดทา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ทาให้องค์กรเห็นถึงนัยสาคัญที่มีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จานวนคนในแต่ละช่วงอายุ ทาให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ทาให้การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จานวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจานวนวันที่บุคลากรได้รับ
ในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดาเนินการ
พัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถนาไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการ
พัฒนาคน
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่ คล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอื่นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่น แล้วนามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการ
ดาเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สาคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์
จัดลาดับความสาคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดทาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
เมื่อสร้ างยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และทาการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานแล้ว ลาดับถัดมา ดาเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง
เพื่อคัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นนาชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุง
แล้ว มากาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการกาหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์
หรือผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควรกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่กาหนดขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการกาหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสาเร็จด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปกาหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนาไปสู่การ
ประเมินผลงานประจาปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และ
ความสาเร็จ ทั้งนี้เพื่อนามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กาหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองค์กร
จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการนาข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึ้นนั้นสามารถนามาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่ อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กาหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ
1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร
2. การรวบรวมข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสรุปจากแบบสอบถามสารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้
สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
2. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในสานักงานเพิ่มขึ้น
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกาลังคนภาครัฐ
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน
6. การเสริมสร้างภาวะผู้นาให้ แก่ผู้ บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
- โครงสร้างข้าราชการจาแนกแต่ละช่วงอายุ
- อัตราการสูญเสียจาแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่ก ล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน จะประสบปัญหาในเรื่องอัตรากาลังคนที่
จะหายไปจากการโอน (ย้าย) ซึ่งกาลังคนดังกล่าวเป็นกาลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
เรื่องการบริหารงานขององค์กร ความพร้อมของกาลังคนที่จะทดแทนกาลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจานวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด

-6สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ได้มีการรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากร ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
- บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน
- มีผู้นาองค์กรที่เข้มแข็ง
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร
- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้า
- ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จาเป็นในการทางานเชิงรุก
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ
- ด้านอัตรากาลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน
- ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทางานแบบบูรณาการ
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี
3. โอกาส (Opportunities)
- องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่สาคัญต่อประชาชนในพื้นที่
4. ภัยคุมคาม (Threats)
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสาคัญกับองค์กร
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอื้ออานวย ต่อการปฏิบัติงาน
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ได้ถูกนามาสรุปเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตาบลประจาปีงบประมาณ 2561-2563 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนา
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ประจาปีงบประมาณ 2561-2563 ใหม่ และจัดทาเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มี
ความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เป็นผู้มีสมรรถนะสูง มีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เข้าถึงประชาชน ผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสาเร็จ
เน้นประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด
2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลัก สาคัญ
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการบริหารจัดการ และภาวะผู้นาที่เป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
ทักษะ เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3. สร้างภาวะผู้นา และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กาหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
ทักษะเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการ
การพัฒนา
2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3.สร้างภาวะผู้นา และทักษะด้านการบริหาร
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4.สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง
(%Competency Fit)
2. จานวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี
1.จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา
2. ผลการสารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก
1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้นา
และการบริหารคน
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา
1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน
1. จานวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

บทที่ 6
หลักสูตรการพัฒนา
การกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานได้พิจารณา
และให้ความสาคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทาง
ด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง การบริหาร
และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ประกอบด้วย
1. หัวหน้าสานักปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
2. นักทรัพยากรบุคคล
3. นักพัฒนาชุมชน
4. นิติกร
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6. พนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
กองคลัง
ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
2. นักวิชาการเงิน
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
การกาหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น
เช่น การจัดฝึกอบรมโดยเทศบาล/องค์การบริห ารส่ วนตาบล ดาเนินการเองหรือการส่ งเข้าร่วมฝึ กอบรมที่
หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทางาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการ
ทางาน การมอบหมายงานการหมุ น เวี ยนงาน การให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า การติด ตามและประเมิ น ผลโดย
ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
การกาหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒ นาบุคลากรที่ได้
กาหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องสนับสนุนต่อความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล........................ จึงได้มีการกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละ
แผนงานโครงการไว้ ซึ่งผู้บริห าร ผู้ป ฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผล
ความสาเร็จได้ ในการกาหนดตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง สาหรับ
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร ได้กาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้

- 12 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล..................อาเภอ..................
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
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตาบล





-

1.2 โครงการจัดทา Development Road
Mapเพื่อใช้พัฒนาข้าราชการทุกสายงาน
1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
หลักของเทศบาล/อบต. ............
1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม่
1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนาองค์กร



-



-





-

-



-





- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย







1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก







- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย

- ความสาเร็จของการปรับปรุง
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตาบล
- ความสาเร็จของการจัดทา
Road Map
- ร้อยละของข้าราชการที่ผ่านการ
ทดลองงาน
- จานวนวันที่ได้รับการพัฒนา 3
วันต่อคนต่อปี

วิธีการ
พัฒนา
การฝึก
อบรม

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สานัก
ปลัดเทศบาล/
อบต.

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบที่
กาหนด

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

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
จานวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรได้รับการ
พัฒนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา
2. ผลการสารวจ
ภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก

โครงการ
1.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายคุณธรรม
1.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับเทศบาล/อบต
......ด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล/พนักงาน
ส่วนตาบล
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน
1.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561 2562 2563




-



-











-















ตัวชี้วัดโครงการ
- มีเครือข่ายคุณธรรมอย่างน้อย
17 เครือข่าย
- ร้อยละของบุคลากรกรมที่รู้
ข้อบังคับ
- มีการช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อย
จานวน 3 วันต่อคนต่อปี
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- จานวนผู้บริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สานัก
ปลัดเทศบาล

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบ
ที่กาหนด

- 14 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์
3. สร้างภาวะผู้นา
และทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ที่
เข้มแข็งให้แก่
ผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อใช้
ในการจูงใจพัฒนา
และมอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
จานวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรซึ่งดารง
ตาแหน่งผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ภาวะผู้นาและการ
บริหารคน
2. ผลการประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา

โครงการ
1.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน
LeadershipCompetency 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
2561 2562 2563

ตัวชี้วัดโครงการ





-

- 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

- 15 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

โครงการ

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561
2562 2563

ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผล

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561
2562 2563

ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผล

4.สร้างวัฒนธรรมการ
ทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์
5. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

โครงการ
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บทที่ 7
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล........................................จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ซึ่งปรากฏดังนี้
๑. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้…………………..บาท
๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้…………………..บาท
๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้……………………..บาท
๔) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้…………………….บาท
๕) แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ตั้งแต่……………………….บาท
ฯลฯ
2. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้…………………..บาท
๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้…………………..บาท
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้……………………..บาท
๑.๔ แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้…………………….บาท
๑.๕ แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ตั้งแต่……………………….บาท
ฯลฯ
3. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้…………………..บาท
๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้…………………..บาท
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้……………..บาท

- 17 ๑.๔ แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ …………………….บาท
๑.๕ แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ตั้งแต่……………….บาท
ฯลฯ
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บทที่ 8
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสาคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดาเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
ความสาเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.................ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร
จึงได้กาหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
2) การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะทาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จ ตาม
เป้าหมายที่เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล......................ต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนาไปใช้
ประโยชน์เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.............ให้มีคุณลักษณะตามที่
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะตามภาระงาน
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็น Competency ที่บุคลากรทุกตาแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency
ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.............
ประกอบด้วย
1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นได้ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน
1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
สุจริตในการทางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
สถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3) การมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความสาเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่ านมาของตนเอง
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย

- 19 1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทางาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
1.5) การทางานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและดารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม
2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency)
เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตาแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาล/
องค์การบริหารส่วนตาบล......... เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการทางาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จได้
2.2) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความชานาญที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระทาหรือ
คุณลักษณะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด
รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
การพิจารณาความดีความชอบประจาปีบุคลากรของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล..........
อิง ตามผลการประเมิ น การปฏิบั ติ ง านประจ าปี โดยเกณฑ์ ในการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นสาคัญ

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล................
......................................................
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
....................วั ตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดทาแผนฝึกอบรม
ประจาปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล....................จากผลการสารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด..........คน จากทั้งหมด.............ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
มีการกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงาน...............ร้อยละ....... ลูกจ้างประจาร้อยละ .........
พนักงานจ้างตามภารกิจ ร้อยละ.......... และพนักงานจ้างทั่วไปร้อยละ............
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จบปริญญาโท ร้อยละ...........ระดับปริญญาตรี
ร้อยละ............และระดับต่ากว่าปริญญาตรีรอ้ ยละ...............
เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการทางานพบว่าร้อยละ.......อายุงานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ.....
มีอายุงานระหว่าง..........ปี ร้อยละ.........มีอายุงานมากกว่า 10 ปี
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร
หลักสูตรที่มีความต้องการมากที่สุดตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ
ลาดับ
หลักสูตร
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
1
หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตาแหน่ง
2
หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
3
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
4
หลักสูตรด้านการบริหาร
5
หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ.......พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลั กสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมร้อยละ............พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม 5 - 7 วัน ร้อยละ............พอใจในหลักสูตร
ทีม่ ีระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 15 วันขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบมากกว่าหนึ่งทางเลือก
สถานที่ฝึกอบรม
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ.......................เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่จังหวัดสุรินทร์
ร้อยละ..............................เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมต่างจังหวัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากผลการสารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
.............................จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้ องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากรในสังกัดเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล......................ทุกระดับ เป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อนาข้อมูลที่เป็นจริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจน
งบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมินติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อประโยชน์ต่อเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
……………………………………………

ภาคผนวก

- ตัวอย่าง -

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบล....................
ที่............./2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
...........................................
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25* แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบข้อ 270* แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
ลงวันที่ ๔ ธันวาคม 2545 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดทา
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
3. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
6. หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการและเลขานุการ
7. นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กาหนด แล้วรายงานผลต่อนายองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพื่อรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

พ.ศ. 2557

(ลงชื่อผู้สั่ง) .......................................................
(.....................................................)
(ตาแหน่ง) .......................................................
หมายเหตุ

สาหรับเทศบาล
* อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23
* ข้อ 300 แห่งประกาศ ก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง .............. ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545

