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บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่วนตํ าบลจังหวัดสุ รินทร์ เรื่อง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไข
เกี่ ย วกั บ การบริห ารงานบุ ค คลขององค์ การบริห ารส่ ว นตํ า บล ลงวัน ที่ 4 ธัน วาคม 2545 กํ าหนดให้
องค์การบริหารส่วนตําบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานส่วนตําบล ก่อนมอบหมายหน้าที่
ให้ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ รู้ร ะเบี ย บแบบแผนของทางราชการ หลั ก และวิ ธีป ฏิ บั ติ ร าชการ บทบาท และหน้ าที่ ข อง
พนักงานส่วนตําบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อ
เป็นพนักงานส่วนตําบล ที่ดีโดยองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องดําเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) กําหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีความประสงค์ จะพั ฒ นาเพิ่ มเติม ให้ส อดคล้องกับความจําเป็ นในการพัฒ นาของแต่ล ะ
องค์การบริหารส่วนตําบลก็ให้กระทําได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตําบลที่จะดําเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล กําหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบล พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตําบล สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ และอาจกระทําได้โดยสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด)
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัด หรือ องค์การบริหารส่วนตําบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่น หรือ
ภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2545 กําหนดให้องค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ าบลจั ด ทํ าแผนการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล/พนั ก งานส่ วนตํ าบล เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั กษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตําแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
การจัดทําแผนการพัฒนาต้องกําหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดยให้กําหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล มีระยะเวลา
3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากําลังขององค์การบริหารส่วนตําบล นั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ อําเภอเขวาสินรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ จึงได้จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ 2561 - 2563 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
องค์ก ารบริห ารงานส่ว นตํา บลบ้านแร่ ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-21. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากําลัง
แผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปีงบประมาณ 2561 - 2563 ไว้ ดังนี้

-3โครงสร้างสํานักปลัด
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (1)
งานบริหารงานทั่วไป
- นักทรัพยากรบุคคล (ชก) (1)
- จพง.ธุรการ (ปง./ชง)(1)
- คนงานทั่วไป (ขับรถยนต์) (1)
- ยาม (1)
- ภารโรง (1)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก) (1)

- นักป้องกันและบรรเทาฯ (ปก./ชก) (1)
- พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ (1)
- พนง.ดับเพลิง (2)
- คนงานทั่วไป (ขับรถยนต์) (1)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก) (1)

อํานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
-

-

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ
3
1
-

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(1)

งานส่งเสริมการเกษตร

- นักป้องกันและบรรเทาฯ (ปก./ชก) (1)
- จพง.ธุรการ(ปง./ชง.)(1)
- คนงานทั่วไป (ขับรถยนต์) (1)

- นักป้องกันและบรรเทาฯ (ปก./ชก) (1)

1

งานกิจการสภา อบต.

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- หัวหน้าสํานักปลัด (1)

จํานวน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จพง.ธุรการ (ปง./ชง)(1)

งานกฎหมายและคดี

ระดับ

งานนโยบายและแผน

งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

- นักป้องกันและบรรเทาฯ (ปก./ชก) (1)

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก) (1)

- พนง.ขับเครื่องจักรกลฯ (1)
- พนง.ดับเพลิง (2)
- คนงานทั่วไป (ขับรถยนต์) (1)

- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)
- ผช.จนท.ธุรการ(1)

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ทั่วไป
ชํานาญงาน

-

1

-

ลูกจ้างประจํา
อาวุโส
-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
1

8

รวม
15

-4โครงสร้างกองคลัง
ผู้อํานวยการกองคลัง
นักบริหารงานคลัง ระดับต้น (1)

งานการเงิน
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.(1)
- นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจํา) (1)

นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.(1)
- นักวิชาการคลัง(ลูกจ้างประจํา) (1)

-

ระดับ
จํานวน

-

อํานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
1

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานบัญชี

-

-

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ
2
1
-

-

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.(1)

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ทั่วไป
ชํานาญงาน

-

-

-

นักวิชาการพัสดุ (ปก./ชก.(1)
- คนงานทั่วไป (งานพัสดุ)
-

ลูกจ้างประจํา
อาวุโส
-

1

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
-

1

รวม
6

-5โครงสร้างกองช่าง
ผู้อํานวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (1)

งานก่อสร้าง
- นายช่างโยธา (ปง./ชง) (1)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
- คนงานทั่วไป (1)

ระดีบ
จํานวน

-

-

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ
-

งานผังเมือง

- นายช่างโยธา (ปง./ชง) (1)
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
- คนงานทั่วไป (1)

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

อํานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
1

งานประสานสาธารณูปโภค

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ทั่วไป
ชํานาญงาน

-

1

-

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

ลูกจ้างประจํา
อาวุโส
-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
2

1

รวม
5

-6–
โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม
นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น (1)

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานบริหารงานการศึกษา

งานกีฬาและนันทนาการ

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก) (1) ว่าง
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1)
- ครู (1)
- ครูผู้ช่วย (2)
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (3)
- ผู้ดูแลเด็ก (2)

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก) (1) ว่าง
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1)
- ครู (1)
- ครูผู้ช่วย (2)

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก) (1) ว่าง
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1)
- ครู (1)
- ครูผู้ช่วย (2)

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก) (1) ว่าง
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1)
- ครู (1)
- ครูผู้ช่วย (2)

งานส่งเสริมการศึกษา
- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก) (1) ว่าง
- ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1)

ระดับ
จํานวน

อํานวยการท้องถิ่น
ต้น
กลาง
สูง
1

-

-

วิชาการ
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ
พิเศษ
1
3

เชี่ยวชาญ

ปฏิบัติงาน

ทั่วไป
ชํานาญงาน

-

-

-

ลูกจ้างประจํา
อาวุโส
-

-

พนักงานจ้าง
ภารกิจ
ทั่วไป
3

2

รวม
10

-72. อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี
อัตรากําลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
ผูด้ ํารงตําแหน่ง
68-3-00-1101-001 นางวิไลพร วิชัย
68-3-00-1101-002 นางสุรีรตั น์ ประชุมรักษ์
ตําแหน่งเลขที่

สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
68-3-01-2101-001 นางจุไรรัตน์ แตรไตรรงค์
68-3-01-3102-001 นางนงนุช วงศ์สกุลภักดี
68-3-01-3103-001 นายธีรวัฒน์ มูลทอง
68-3-01-3801-001 นางรัตนา แก้วแล้ว
68-3-01-3810-001 นายยศพัทธ์ บรรลือทรัพย์
68-3-01-4101-001 นางสาวลินดา สวยรูป
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคณ
ุ วุฒิ)
นางสาวภัทรศยา บํารุงนาม
-

ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตําแหน่งพนักงานครู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ตําบล

ชื่อตําแหน่งในสายงาน/
ชื่อตําแหน่งพนักงานจ้าง
นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหารงานท้องถิ่น

ตําแหน่งประเภท
ระดับ
/ประเภท
บริหารท้องถิ่น
กลาง
บริหารท้องถิ่น
ต้น

หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน

นักบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล

อํานวยการท้องถิ่น ต้น

วิชาการ
วิชาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
วิชาการ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิชาการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป

หมายเหตุ

ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ชํานาญงาน

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 63

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61

พนักงานจ้างทั่วไป
10
-

นายแสวง ถือวัน

-

พนักงานขับเครือ่ งจักรกลขนาดเบา

-

-

11

-

นายเชษฐ์ดนัย คําดี

-

คนงานทั่วไป

-

-

12

-

นายสุริยา วงค์เหิม

-

คนงานทั่วไป (ขับรถยนต์)

-

-

-8ที่

ตําแหน่งเลขที่

ชื่อ - สกุล
ผูด้ ํารงตําแหน่ง

ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตําแหน่งพนักงานครู

ชื่อตําแหน่งในสายงาน/
ชื่อตําแหน่งพนักงานจ้าง

ตําแหน่งประเภท
/ประเภท

ระดับ

หมายเหตุ
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61

พนักงานจ้างทั่วไป
13

-

นายทศพล ศรีโพธิ์ลา

-

พนักงานดับเพลิง

-

-

14

-

นายกรุงศักดิ์ จันทร์ภัทรวดี

-

พนักงานดับเพลิง

-

-

15

-

นายเพียร ช่วงชัยชนะ

-

คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานคนสวน)

-

-

16

-

นายพล ผิวทวี

-

ภารโรง

-

-

17

-

นายพร ผิวทวี

-

ยาม

-

-

18
19
20
21
22
23

กองคลัง
68-3-04-2102-001
68-3-04-3201-001
68-3-04-3203-001
68-3-04-3204-001
ลูกจ้างประจํา
พนักงานจ้างทั่วไป
-

นางชุนีพร บุญมา
นางนิตติยา เพชรดี
นางภภัสสร เทพรําพึง
นางสาวเสาวภา สง่ามั่งคั่ง

ผู้อํานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ

นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ

นางสุพาณิชา จุฑาจันทร์

-

นักวิชาการคลัง

นางชโลทร สํารวมจิต

-

คนงานทั่วไป(งานพัสดุ)

อํานวยการท้องถิ่น ต้น

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ

ชํานาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ

-

-

-

สัญญาจ้าง 15 ธ.ค.
59 - 30 ก.ย. 61

-9ที่

ตําแหน่งเลขที่

ชื่อ - สกุล
ผูด้ ํารงตําแหน่ง

ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตําแหน่งพนักงานครู

ชื่อตําแหน่งในสายงาน/
ชื่อตําแหน่งพนักงานจ้าง

ตําแหน่งประเภท
/ประเภท

ระดับ

หมายเหตุ

กองช่าง
24 68-3-05-2103-001 นายสําอาง นิพรรัมย์
25 68-3-05-4701-001 นายสุธรรม เปล่งชัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคณ
ุ วุฒิ)
26
นายณัฐชัย ทรงศรี
27
28

พนักงานจ้างทั่วไป
-

-

นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา

อํานวยการท้องถิ่น ต้น

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

-

-

นางสาวปราณี กังวาฬ

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

นางสาวบังอร กล้าจัด

-

คนงานทั่วไป

-

-

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
29 68-3-08-2107-001 นายธีรศักดิ์ ตนตรง
30 68-3-08-2107-001 นางเกศรินทร์ ชมดี
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคณ
ุ วุฒิ)
31

ผู้อํานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา

นางสาวฉัตรา เหมือนมี

ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
นักวิชาการศึกษา
-

นักบริหารงานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 63
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 63

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61

อํานวยการท้องถิ่น ต้น

วิชาการ

ปฏิบัติการ
-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 63

ที่

32

ชื่อ - สกุล
ผูด้ ํารงตําแหน่ง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านกันเตรียง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคณ
ุ วุฒิ)
ตําแหน่งเลขที่

-

-10ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตําแหน่งพนักงานครู

ชื่อตําแหน่งในสายงาน/
ชื่อตําแหน่งพนักงานจ้าง

ตําแหน่งประเภท
/ประเภท

ระดับ

หมายเหตุ

นางกวินนา สมานมิตร

-

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 63

นางสาวเรียม จรจรัญ

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

สัญญาจ้าง 15 ธ.ค.
60 - 30 ก.ย. 61

พนักงานจ้างทั่วไป
33

-

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านพระปืด
34 68-3-08-2223-103 นางสาวปภาวีร์ มีแยบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีทกั ษะ)
35

-

นางกฤษติยา ศรีดามา

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านภูดนิ
36 68-3-08-2223-104 นางประไพศรี คุ้มโศรก
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีทกั ษะ)
37

-

-

นางสาวดวงพร บุญทัน

ครู
-

ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

-

นางทัศวรรณ ฉัตรช้อยครบุรี

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านบึง-เบาะอุน่
38 68-3-08-2223-105 นางณิชกานต์ พูนชัย
พนักงานจ้างทั่วไป
39

ครู

ครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

-

ผู้ดูแลเด็ก

สายงานการสอน ค.ศ.1
-

-

สัญญาจ้าง 2 พ.ย.
60 - 30 ก.ย. 63

สายงานการสอน ครูผู้ช่วย
-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 63

สายงานการสอน ครูผู้ช่วย
-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61
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-11-

บทที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒ นาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่ นที่ จะเป็นคนดี มีจิตสํานึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพั ฒ นาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ก รมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิ บัติงานตามภารกิจหลักของหน่ วยงานต่างๆ ที่ ให้ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ อันประกอบด้วย พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานทุกคน
2. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูน
ความรู้ ทั กษะ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ งาน สามารถนํ าความรู้ที่ ได้ รับ มาใช้ ป ระโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี
2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
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บทที่ 3
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
การจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาพนั ก งานส่ ว นตํ า บล มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รมี
จุดมุ่งหมาย ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มี
วิธีการและเครื่องมือในการผลักดันสู่ความสําเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องใน
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดทํายุทธศาสตร์นั้นคือการกําหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผล
ครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ นั้น ต้องเป็น
การจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอํ า เภอ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความสําเร็จผ่านทาง
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้นํา เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติ
ภารกิจของตนให้ประสบความสําเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่
เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
เพื่อให้การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กําหนดกระบวนในการจัดทํา ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พั ฒนาจังหวัด แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อําเภอ และทบทวนวิสัยทั ศน์ พั นธกิจ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ในการกําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านแร่) นั้น เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่สําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้
ทําการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึงดําเนินการ
กําหนดประเด็นสําคัญในยุทธศาสตร์องค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การทํา HR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ
“คน” ที่จะทําให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อความสําเร็จขององค์กร ซึ่งการทํา HR SWOT นั้น
- เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทําให้องค์กร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
- เป็นการดําเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจํานวนมาก
- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม
- พิจารณาให้ความสําคัญกับจุดอ่อน เป็นลําดับแรก ๆ
- เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพั ฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควร
จํากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว

- 13 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสําคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการทํา HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
สําคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทํา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
สําคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดทํายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดทํา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ทําให้องค์กรเห็นถึงนัยสําคัญที่มีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จํานวนคนในแต่ละช่วงอายุ ทําให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ทําให้การกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จํานวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจํานวนวันที่บุคลากรได้รับ
ในการพัฒ นา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดําเนินการ
พัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการ
พัฒนาคน
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอื่นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ ต รงขององค์ ก รอื่ น แล้ ว นํ า มาประยุ ก ต์ ให้ เหมาะสม จะช่ ว ยประหยั ด เวลาและลดการ
ดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทําให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สําคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพั ฒ นาบุ คลากรขององค์ กร โดยการนํ าข้อมูลที่ ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์
จัดลําดับความสําคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดทําเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
เมื่อสร้างยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาจากขั้น ตอนการสร้างยุท ธศาสตร์แ ละทํ าการเชื่อมโยงกั บ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ แล้ว ลําดับถัดมา ดําเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพื่อ
คัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นนําชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว
มากําหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการกําหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควรกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่กําหนดขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 6 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการกําหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสําเร็จด้วยการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปกําหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนําไปสู่การ
ประเมินผลงานประจําปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น
ขั้ น ตอนที่ 7 ประเมิ น ผลการพั ฒ นาตามแผน เป็ น การติ ด ตามผลความก้ า วหน้ า และ
ความสําเร็จ ทั้งนี้เพื่อนํามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กําหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองค์กร
จะได้ท ราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่ าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ม เติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการนําข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทํายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นนั้นสามารถนํามาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จําเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กําหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ
1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร
2. การรวบรวมข้อมูลที่สําคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสรุปจากแบบสอบถามสํารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้
สรุปการสัมภาษณ์จากผูบ้ ริหาร
จากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้ องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
2. การนําเทคโนโลยีมาใช้ในสํานักงานเพิ่มขึ้น
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกําลังคนภาครัฐ
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน
6. การเสริ ม สร้ า งภาวะผู้ นํ า ให้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะเรื่ อ งการพั ฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญด้านทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญ ดังนี้
- โครงสร้างข้าราชการจําแนกแต่ละช่วงอายุ
- อัตราการสูญเสียจําแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ จะประสบปัญหาในเรื่องอัตรากําลังคนที่
จะหายไปจากการโอน (ย้าย) ซึ่งกําลังคนดังกล่าวเป็นกําลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
เรื่องการบริหารงานขององค์กร ความพร้อมของกําลังคนที่จะทดแทนกําลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจํานวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ํากว่าเป้าหมายที่กําหนด

- 15 สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่
ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันทํา
HR SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร
ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารให้ความสําคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
- บุคลากรมีจิตสํานึกในการให้บริการ
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน
- มีผู้นําองค์กรที่เข้มแข็ง
- บุคลากรมีค วามรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒ นธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับชุม ชน
ท้องถิ่น
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร
- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ํา
- ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จําเป็นในการทํางานเชิงรุก
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ
- ด้านอัตรากําลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน
- ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทํางานแบบบูรณาการ
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี
3. โอกาส (Opportunities)
- องค์กรเป็นทีร่ ู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่สําคัญต่อประชาชนในพื้นที่

- 16 4. ภัยคุมคาม (Threats)
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสําคัญกับองค์กร
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอื้ออํานวย ต่อการปฏิบัติงาน
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร
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บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล
ประจําปีงบประมาณ 2561 - 2563
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ได้ถูกนํามาสรุปเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ประจําปีงบประมาณ 2561-2563 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ประจําปีงบประมาณ 2561-2563 ใหม่ และ
จัดทําเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากร
ในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึง
ประชาชน มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสําเร็จ
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด
2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านแร่
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักสําคัญ
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้นําที่เป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ประจําปีงบประมาณ 2561-2563
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3. สร้างภาวะผู้นํา และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. สร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กําหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้

- 18ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3.สร้างภาวะผู้นํา และทักษะด้านการบริหาร
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4.สร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วดั
1. ร้อยละเฉลีย่ ของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง (%
Competency Fit)
2. จํานวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี
จํานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา
2. ผลการสํารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก
1. จํานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งดํารงตําแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้นํา
และการบริหารคน
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา
1. จํานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน
1. จํานวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
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บทที่ 6
หลักสูตรการพัฒนา
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล.................
ได้พิจารณาและให้ความสําคัญ กับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล/สภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการ
เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตําแหน่ง การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ประกอบด้วย
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
3. หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
4. นักทรัพยากรบุคคล
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. นักพัฒนาชุมชน
8. เจ้าพนักงานธุรการ
9. พนักงานจ้างตามภารกิจ /พนักงานจ้างทั่วไป
กองคลัง
ประกอบด้วย
1. ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักวิชาการพัสดุ
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
5. ลูกจ้างประจํา/พนักงานจ้างทั่วไป
กองช่าง
ประกอบด้วย
1. ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
2. นายช่างโยธา
3. พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประกอบด้วย
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา)
2. นักวิชาการศึกษา
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป

- 20 การกําหนดวิธีการพัฒ นา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น
เช่น การจัดฝึกอบรมโดยเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินการเองหรือการส่ งเข้าร่วมฝึ กอบรมที่
หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทํางาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการ
ทํ า งาน การมอบหมายงานการหมุ น เวี ย นงาน การให้ คํ าปรึก ษาแนะนํ า การติ ด ตามและประเมิ น ผลโดย
ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
การกําหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้การติดตามความสําเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒ นาบุ คลากรที่ได้
กําหนดไว้ในแต่ละยุ ทธศาสตร์นั้นเป็ นไปอย่างมี ประสิท ธิภาพ และสอดคล้องสนั บสนุ นต่อความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ จึงได้มีการกําหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้
ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสําเร็จได้ ในการกําหนด
ตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง สําหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ได้กาํ หนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้

- 21 -

-21แผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรนิ ทร์
ตัวชี้วดั แผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการทีผ่ ่านการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง
(% Competency Fit)
2. จํานวนวันที่ได้รับ
การพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี

โครงการ

ระยะเวลาที่จะดําเนินการ
พัฒนา
2561 2562 2563

ตัวชี้วัดโครงการ

1.1 โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จําเป็นในการปฏิบัตงิ านของ
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตําบล





-

1.2 โครงการจัดทํา Development Road
Mapเพื่อใช้พัฒนาข้าราชการทุกสายงาน
1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยูร่ ะหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
หลักของ อบต. บ้านแร่
1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม่
1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนาองค์กร



-



-





-

-



-





- ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย







1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก







- ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย

- ความสําเร็จของการปรับปรุง
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตําบล
- ความสําเร็จของการจัดทํา
Road Map
- ร้อยละของข้าราชการที่ผา่ นการ
ทดลองงาน
- จํานวนวันที่ได้รบั การพัฒนา 3
วันต่อคนต่อปี

วิธีการ
พัฒนา
การฝึก
อบรม

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประเมินผล

งานการเจ้าหน้าที่ ทดสอบ
สํานักปลัด อบต. ตามแบบที่
กําหนด

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

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
จํานวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรได้รบั การ
พัฒนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา
2. ผลการสํารวจ
ภาพลักษณ์ดา้ น
คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก

โครงการ
1.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายคุณธรรม
1.2 โครงการเผยแพร่ขอ้ บังคับ อบต.บ้านแร่
ด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วน
ตําบล
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน
1.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มกี าร
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดําเนินการ
พัฒนา
2561 2562 2563




-



-











-















ตัวชี้วัดโครงการ
- มีเครือข่ายคุณธรรมอย่างน้อย
17 เครือข่าย
- ร้อยละของบุคลากรกรมที่รู้
ข้อบังคับ
- มีการช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อย
จํานวน 3 วันต่อคนต่อปี
- ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- จํานวนผูบ้ ริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน

วิธีการ
พัฒนา
การ
ฝึกอบรม

การ
ประเมิน
ผล
งานการเจ้าหน้าที่ ทดสอบ
สํานักปลัด อบต. ตามแบบ
ที่กําหนด

ผู้รับผิดชอบ

- 23 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์
3. สร้างภาวะผู้นาํ และทักษะ
ด้านการบริหาร “คน” ที่
เข้มแข็งให้แก่ผบู้ ังคับบัญชา
เพื่อใช้ในการจูงใจพัฒนาและ
มอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
จํานวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรซึ่งดํารง
ตําแหน่งผูบ้ ังคับบัญชาที่
ได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ภาวะผู้นาํ และการ
บริหารคน
2. ผลการประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา

โครงการ
1.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน
LeadershipCompetency แบบ
360 องศา
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู้นํา และ
ทักษะการให้คาํ ปรึกษาเพือ่ จูงใจเพือ่
สร้างผู้บงั คับบัญชาที่เป็นเลิศ
1.3 โครงการพัฒนาความรู้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บังคับบัญชา (HR
For Line Manager)
1.4 โครงการประกวดแผน กิจกรรม
การพัฒนาผูใ้ ต้บังคับบัญชา
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดําเนินการ
พัฒนา
2561 2562 2563

ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีการ
พัฒนา
การ
ฝึกอบรม





-

- ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบการประเมิน



-



- จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ

-

- จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ







-









- ความสําเร็จของ Road Map
การพัฒนาผู้บงั คับบัญชา
- จํานวนผูบ้ ริหารที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผน

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประเมิน
ผล

งานการเจ้าหน้าที่ ทดสอบ
สํานักปลัด อบต. ตามแบบ
ที่กําหนด

- 24 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์
4.สร้างวัฒนธรรมการทํางาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
ร้อยละของบุคลากรที่
ไดัรับการพัฒนาให้มี
สัมพันธ์ภาพที่ดี

โครงการ
1.1 โครงการพัฒนาทีมงาน
1.2 โครงการเทคนิคการทํางานอย่างมี
ความสุข
1.3 โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ใน
อบต. บ้านแร่
1.4 กิจกรรม “พีส่ อนน้อง”

ระยะเวลาที่จะดําเนินการ
พัฒนา
2561 2562 2563


-



-



-



-

-







ตัวชี้วัดโครงการ
-จํานวนบุคลากรที่เข้ารับ
การพัฒนา
-จํานวนบุคลากรที่เข้ามา
ศึกษาดูงาน
-จํานวนบุคลากรที่เข้ารับฟัง
การอภิปราย
-ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

-การฝึกอบรม

สํานักปลัด อบต.

-การศึกษาดูงาน
-การอภิปราย
-กรณีศึกษา

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบที่กาํ หนด

-25ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
ร้อยละของบุคลากรที่มี
ทักษะในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ

โครงการ

ระยะเวลาที่จะดําเนินการ
พัฒนา
2561 2562 2563

1.1 เวทีของการแก้ปัญหา
ระดมสมอง
1.2 กิจกรรมกลุม่ คุณภาพและ
นวัตกรรม
1.3 กิจกรรมทีมข้ามสายงาน







-



-



-



1.4 โครงการระบบสารสนทศ
เพื่อการเรียนรู้
1.5 จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้





-







ตัวชี้วัดโครงการ
-จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ
-จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการ
-ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรม
-จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
-จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
ประชุม

วิธีการพัฒนา
-จัดเวทีระดมสมอง
-จัดกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้
-จัดกิจกรรมทดลอง
แลกเปลี่ยนงาน
-จัดโครงการอบรมให้
ความรูร้ ะบบสารสนเทศ
-การประชุมประจําเดือน

ผู้รับผิดชอบ
สํานักปลัด
อบต.

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบที่
กําหนด
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บทที่ 7
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่งปรากฏ
ดังนี้
๑. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
๑) แผนงานบริห ารทั่ วไป งานบริห ารทั่ วไป หมวด ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวัส ดุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท
๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานช่าง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
4) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
2. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
๑) แผนงานบริห ารทั่ วไป งานบริห ารทั่ วไป หมวด ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวัส ดุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท
๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานช่าง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
4) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
3. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
๑) แผนงานบริ ห ารทั่ วไป งานบริห ารทั่ วไป หมวด ค่ า ตอบแทนใช้ ส อยและวัส ดุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท
๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานช่าง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
4) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
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บทที่ 8
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสําคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดําเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
ความสําเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อนําผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ
องค์ การบริห ารส่ วนตํ าบลบ้ านแร่ ตระหนั กถึ งคุ ณ ค่ าของการประเมิ น ผลบุ ค ลากร จึงได้
กําหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี
2) การพิจารณาความดีความชอบประจําปี
รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญ
ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานของบุ ค ลากร เป็ น สิ่งที่ จะทํ าให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติงานได้สําเร็จตาม
เป้าหมายที่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อ
การวางแผนพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ให้มีคุณลักษณะตามที่ องค์การบริหารส่วน
ตําบล ต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะตามภาระงาน
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็น Competency ที่บุคลากรทุกตําแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency
ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ประกอบด้วย
1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นได้ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน
1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
สุจริตในการทํางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลัก กฎหมายคุณ ธรรม จริย ธรรม ตลอดจนหลัก แนวทางในวิช าชีพ ของตน โดยมุ ่งประโยชน์ข อง
สถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3) การมุ่ ง มั่ น เพื่ อ บรรลุ ค วามสํ า เร็ จ (Achievement Motivation): ความมุ่ ง มั่ น จะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย

- 28 1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทํางาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
1.5) การทํ างานเป็ น ที ม ความตั้ งใจที่ จ ะทํ างานร่วมกั บ ผู้ อื่ น เป็ น ส่ วนหนึ่ งในที ม งาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและดํารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม
2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency)
เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านแร่ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสําเร็จได้
2.2) ทั ก ษะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะความชํ า นาญที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระทําหรือ
คุณ ลักษณะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล
2.4) การใช้ ท รัพ ยากรอย่ างคุ้ ม ค่ า ประหยัด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แสดงถึงการบริห าร
จัดการโดยคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด
รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจําปี
การพิจารณาความดีความชอบประจําปีบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ อิงตาม
ผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นสําคัญ

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
การสํารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่
......................................................
การสํารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่
วัตถุประสงค์เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดทําแผนฝึกอบรมประจําปีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านแร่ จากผลการสํารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 36 คน จากทั้งหมด 4 ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 100) มี
การกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด....36 ...คน จากทั้งหมด....36 ...คน ส่วนราชการ
(คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1 0 0 ) มี ก ารกระจายข้ อ มู ล อย่ า งทั่ วถึ ง ทั้ ง เพ ศ อายุ การศึ ก ษ า ประสบการณ์
และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
- ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงานส่วนตําบล/พนักงานครู 47.22...
พนักงานจ้างตามภารกิจ ร้อยละ...16.67....และพนักงานจ้างทั่วไป ร้อยละ....36.11....
-ระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จบปริญญาโท ร้อยละ...22.22...
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ..50.00.. และระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ...27.78.....
เมื่ อ พิ จ ารณ าจากประสบการณ์ ในการทํ า งานพบว่ า อายุ ง านไม่ เ กิ น 5 ปี
ร้อยละ.....33.33....มีอายุงานระหว่าง....6-10.....ปี ร้อยละ....25.00.... มีอายุงาน มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
ร้อยละ ....46.67....
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร
หลักสูตรที่มีความต้องการมากที่สุดตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ
ลําดับ
หลักสูตร
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
88.89
2 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตําแหน่ง
83.33
3 หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
83.33
4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
66.67
5 หลักสูตรด้านการบริหาร
50.00

ระยะเวลาการฝึกอบรม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 3-4 วัน ร้อยละ...77.78.... พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม 5 - 7 วัน และพอใจในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมร้อยละ......8.33......พอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรม มากกว่า 15 วันขึ้นไป
พอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรม 8-14 วัน ร้อยละ ...5.56...ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ
มากกว่าหนึ่งทางเลือก
สถานที่ฝกึ อบรม
ผู ้ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม ส่ว น ให ญ ่เ ห ็น ว่า ค วรจัด ให ้ม ีก ารฝึก อ บ รม ที ่จ ัง ห วัด
สุรินทร์ ร้อยละ....55.56.....และเห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมต่างจังหวัด ร้อยละ.....44.44........
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากผลการสํารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ จะ
เป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของ
บุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อนําข้อมูลที่เป็น
จริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมิน
ติดตามผลการฝึ กอบรม เพื่อให้ เกิดประสิท ธิภาพและประสิ ท ธิผลต่ อการพั ฒ นาศักยภาพของบุคลากรเพื่ อ
ประโยชน์ต่อเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล
………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่
ที่ 308/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล 3 ปี
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
......................................................................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25* แห่งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบข้อ 270* แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลง
วันที่ ๔ ธันวาคม 2545 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดทําแผนการ
พัฒนาพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
กรรมการ
3. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่
กรรมการ
4. ผู้อํานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ผู้อํานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. ผู้อาํ นวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
7. หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
กรรมการ
8. นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่จัดทําแผนการพั ฒ นาพนักงานส่วนตําบล 3 ปี
(รอบประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ตามประกาศหลักเกณฑ์ ที่ กําหนด แล้ วรายงานผลต่อ นาย
องค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรินทร์
ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายพลวัฒน์ มีแยบ)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่

บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ครั้งที่ ๑/ ๒๕60
วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕60
ณ ห้องประชุมที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่

เวลา 10.00 น.
………………………………………………………………………………………..………
รายชื่อผู้มาประชุม
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
1 นายพลวัฒน์ มีแยบ
2 นางสุรีรัตน์ ประชุมรักษ์
3 นางสุรีรัตน์ ประชุมรักษ์
4 นางชุนีพร บุญมา
5 นายสําอาง นิพรรัมย์
6 นายธีรศักดิ์ ตนตรง
7 นางจุไรรัตน์ แตรไตรรงค์
8 นางนงนุช วงศ์สกุลภักดี
ผู้มาประชุม

8 คน

ผู้ไม่มาประชุม

- คน

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

พลวัฒน์ มีแยบ
สุรีรัตน์ ประชุมรักษ์
สุรีรตั น์ ประชุมรักษ์

ชุนีพร บุญมา
สําอาง นิพรรัมย์
ธีรศักดิ์ ตนตรง
จุไรรัตน์ แตรไตรรงค์
นงนุช วงศ์สกุลภักดี

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

-สําเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ครั้งที่ ๑/ ๒๕60
วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕60

ณ ห้องประชุมทีท่ ําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่
………………………………………………………..

รายชื่อผู้มาประชุม
1. นายพลวัฒน์ มีแยบ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

ประธานกรรมการ
๒. นางสุรีรัตน์ ประชุมรักษ์ รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต. กรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ประชุมรักษ์ รองปลัด อบต.
กรรมการ
4. นางชุนีพร บุญมา ผูอ้ ํานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. นายสําอาง นิพรรัมย์ ผูอ้ ํานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. นายธีรศักดิ์ ตนตรง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ
7. นางจุไรรัตน์ แตรไตรรงค์ หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล กรรมการ
8. นางนงนุช วงศ์สกุลภักดี นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม

8 คน
- คน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพลวัฒน์ มีแยบ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ประธาน
กรรมการ กล่าวเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
นายก อบต.
ด้วยแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560
(ประธานฯ)
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ จะครบกําหนดใช้บังคับในวันที่ 30 กันยายน 2560
โดยจะต้องดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ให้
แล้วเสร็จก่อนแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลฉบับเดิมจะครบกําหนด เพื่อประกาศใช้แผนการพัฒนา
พนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ตามคําสั่ง
อบต.บ้านแร่ ที่ 308/2560 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ประกอบด้วย
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่
กรรมการ

-23. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่
4. ผู้อํานวยการกองคลัง
5. ผู้อํานวยการกองช่าง
6. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7. หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
8. นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ตามประกาศหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนด แล้วรายงานผลต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล เพื่อรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรินทร์ ต่อไป
จึงขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลฯ ดังกล่าว
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่ ่านมา
- ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณาการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 -2563 ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่
นายก อบต.
ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น สําหรับรายละเอียดการจัดทําแผนการพัฒนา
(ประธานฯ) ส่วนตําบล และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผน ขอมอบหมายให้ ปลัด อบต. ได้ชี้แจง
ปลัด อบต. ขอชีแ้ จงให้ทปี่ ระชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนการพัฒนา
(กรรมการ) พนักงานส่วนตําบล ดังนี้
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล จังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ 4 ธันวาคม
๒๕๔๕ ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ข้อ 258 – 295 กําหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบล มีการพัฒนาผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้า รับราชการ เป็นพนักงานส่วนตําบล
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตําบลในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเป็นพนักงานส่วนตําบลที่ดี
โดยการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ต้องกําหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานส่วนตําบล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล (ก.อบต.) กําหนด โดย
ให้กําหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของพนักงาน
ส่วนตําบล
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ จึงได้
จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ 2561-2563 ขึ้น เพื่อ
ใช้เป็น

-3แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่เป็นเครื่องมือ ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารงานส่วนตําบลบ้านแร่ ในการปฏิบัติ
ราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สําหรับรายละเอียดการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลขอให้หัวหน้าสํานัก
ปลัดซึ่งทําหน้าที่เลขานุการ ได้ชี้แจงต่อไป
หัวหน้าสํานักปลัด :
การจัดทําแผนการพัฒ นาพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(เลขานุการ) จะต้องสอดคล้องแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25661 -2563 ของ
องค์การ บริหารส่วนตําบล ตามแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตําบล ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ เสนอต่อ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต. จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
จึงได้จัดทําร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ตามแนวทางการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลฯ สําหรับรายละเอียดขอให้
คณะกรรมการทุกท่านดูไปพร้อม ๆ กัน ประกอบด้วย
บทที่ 1 หลักการและเหตุผล ประกอบด้วย
- หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
- ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากําลัง โดยใช้ข้อมูล
ด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
- อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี กําหนดอัตรากําลังตามฯ แผน 3 ปี
บทที่ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมาย ประกอบด้วยเป้าหมายเชิงปริมาณและ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บทที่ 3 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กําหนดกระบวนการ
ในการจัดทํา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อศึกษา
แนวนโยบายการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด
อําเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กรในการกําหนดประเด็นหลักตาม
ยุทธศาสตร์องค์กร
ขั้ น ตอนที่ 2 การทํ า HR SWOT เพื่ อ วิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง โอกาส
อุปสรรค
ในเรื่องของ “คน” ที่จะทําให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสําคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ที่สําคัญ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการทํา HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป

-4ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดีขององค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่อง
ด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง
ขั้ น ตอนที่ 5 จั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากร (HRD Strategy) เป็ น
ขั้นตอน
ขั้นตอนในการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการนําข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดทําเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
ขั้นตอนที่ 6 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลง
ยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติและการกําหนดแผนงาน/โครงการ
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า
และความสําเร็จ ทั้งนี้เพื่อนํามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กําหนด
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร
การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ได้มีการนําข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทํายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทําขึ้นนั้น
สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่
จําเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้
กําหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ
1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร
2. การรวบรวมข้อมูลที่สาํ คัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสรุปจากแบบสอบถามสํารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากที่มาของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตําบล
ประจําปีงบประมาณ 2561-2563
ในบทนี้ได้นําผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร
รวมทั้ง ข้อมูลยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ได้ถูกนํามาสรุปเพื่อจัดทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตําบลประจําปีงบประมาณ 25612563 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนาบุคลากร องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ประจําปีงบประมาณ 2561-2563 ใหม่ และจัดทําเป็นแผนที่
ยุทธศาสตร์เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากร
ในองค์กรได้มีความเข้าใจใน ทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
โดยได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่
ประจําปีงบประมาณ 2561-2563 ดังนี้
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบ
สมรรถนะเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุก
ระดับชั้น

-54. สร้างภาวะผู้นําและทักษะด้านการบริหาร“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
5. สร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันอย่างมีความสุข
6. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กําหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้
บทที่ 6 หลักสูตรการพัฒนา
มีการกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ได้
พิจารณาและให้ความสําคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการ
เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม
ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ประกอบด้วย
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
3. หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
4. นักทรัพยากรบุคคล
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6. นักพัฒนาชุมชน
7. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. เจ้าพนักงานธุรการ
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
11. พนักงานดับเพลิง
12. พนักงานดับเพลิง
13. ภารโรง
14. คนงานทั่วไป
15. คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์)
16. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานคนสวน)
17. ยาม
2. กองคลัง ประกอบด้วย
1. ผู้อํานวยการกองคลัง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักวิชาการพัสดุ

4. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
5. นักวิชาการคลัง (ลูกจ้างประจํา)
6. คนงานทั่วไป (งานพัสดุ)
-63. กองช่าง ประกอบด้วย
1. ผู้อํานวยการกองช่าง
2. นายช่างโยธา
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
5. คนงานทั่วไป
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วย
1. ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. นักวิชาการศึกษา
3. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
4. ครู อันดับ ค.ศ.1 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระปืด)
5. ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระปืด)
6. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันเตรียง)
7. ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกันเตรียง)
8. ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดิน)
9. ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดิน)
10. ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึง-เบาะอุ่น)
11. ผู้ดูแลเด็ก (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงเบาะอุ่น)
โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เช่น การจัดฝึกอบรม
โดยองค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็น
ผูจ้ ัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทํางาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการ
ทํางาน การมอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให้คาํ ปรึกษาแนะนํา การติดตามและ
ประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา ในแต่ละยุทธศาสตร์ (ตามเอกสารทีแ่ จก)
บทที่ 7 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
โดยใช้ข้อมูลประมาณการรายจ่ายตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปีตาม
ข้อบัญญัติประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ทุกแผนงาน
ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
บทที่ 8 การติดตามและประเมินผล
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ได้กําหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 2
รูปแบบ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปี โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะตามภาระงาน

-72) การพิจารณาความดีความชอบประจําปี
การพิจารณาความดีความชอบประจําปีบุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแร่ จะอิงตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจําปี
- บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
โดยการสํารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแร่ เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดทําแผนฝึกอบรมประจําปีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด ซึ่งได้ดําเนินการสํารวจความ
ต้องการของบุคลากร ได้แก่ พนักงานส่วนตําบล พนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
เรียบร้อยแล้ว ผลการสํารวจความต้องการฝึกอบรมตามแนวทางการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล
สรุปได้ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด....36 ...คน จากทั้งหมด....36 ...คน ส่วนราชการ
(คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 1 0 0 ) มี ก ารกระจายข้ อ มู ล อย่ า งทั่ วถึ ง ทั้ ง เพ ศ อายุ การศึ ก ษ า ประสบการณ์
และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง
- ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงานส่วนตําบล/พนักงานครู 47.22...
พนักงานจ้างตามภารกิจ ร้อยละ...16.67....และพนักงานจ้างทั่วไป ร้อยละ....36.11....
-ระดับการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จบปริญญาโท ร้อยละ...22.22...
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ..50.00.. และระดับต่ํากว่าปริญญาตรี ร้อยละ...27.78.....
เมื่ อ พิ จ ารณ าจากประสบการณ์ ในการทํ า งานพบว่ า อายุ ง านไม่ เ กิ น 5 ปี
ร้อยละ.....33.33....มีอายุงานระหว่าง....6-10.....ปี ร้อยละ....25.00.... มีอายุงาน มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
ร้อยละ ....46.67....

-8หลักสูตรความต้องการของบุคลากร
หลักสูตรที่มีความต้องการมากที่สุดตามลําดับจากมากไปหาน้อย คือ
ลําดับ
หลักสูตร
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
88.89
2 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตําแหน่ง
83.33
3 หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
83.33
4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
66.67
5 หลักสูตรด้านการบริหาร
50.00
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรม 3-4 วัน ร้อยละ...77.78.... พอใจในระยะเวลาการ
ฝึกอบรม 5 - 7 วัน และพอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมร้อยละ......8.33......พอใจในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรม มากกว่า 15 วันขึ้นไป พอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรม 8-14 วัน ร้อยละ
...5.56...ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบมากกว่าหนึ่งทางเลือก
สถานที่ฝกึ อบรม
ผู ้ต อ บ แ บ บ ส อ บ ถ าม ส่ว น ให ญ ่เ ห ็น ว่า ค วรจัด ให ้ม ีก ารฝึก อ บ รม ที ่จ ัง ห วัด
สุรินทร์ ร้อยละ....55.56.....และเห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมต่างจังหวัด ร้อยละ.....44.44........
โดยแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2563 นั้น
มีความสอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 และข้อบัญญัติของ
องค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ใน
การปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง จึงขอให้
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ ประจําปีงบประมาณ 2561-2563 รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกให้ทุกท่าน
นายก อบต.
มีคณะกรรมการท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมกับ
(ประธานกรรมการ) องค์กรหรือไม่ หรือจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่
นางสุรีรตั น์ ประชุมรักษ์ ตามที่เลขานุการได้ชี้แจงรายละเอียดของแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบลนั้น
รองปลัด อบต. ดิฉันมีความเห็นว่า รายละเอียดและโครงการในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแร่ มีความเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรแล้ว
นายก อบต. มีท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่
(ประธานกรรมการ)
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ไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม

นายก อบต.
เมื่อไม่มีคณะกรรมการท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติม ก็ขอมติที่ประชุม
(ประธานกรรมการ)
มติที่ ป ระชุ ม
2563

เห็ นชอบร่างแผนการพั ฒ นาพนักงานส่ วนตํ าบล ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 –
ตามที่เสนอ

นายก อบต.
เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ
(ประธานกรรมการ) พ.ศ.2561-2563 เรียบร้อยแล้ว ก็ขอมอบหมายให้หัวหน้าสํานักปลัดฯ ซึ่งทําหน้าที่
เลขานุการ ได้จัดทําร่างแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตําบล ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561–2563 และรายงานผลเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตําบลจังหวัดสุรินทร์ (ก.อบต.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ
-ไม่มี

ปิดประชุม เวลา 11.50 น.
ลงชื่อ นงนุช วงศ์สุกลภักดี ผูบ้ ันทึกรายงานการประชุม
(นางนงนุช วงศ์สุกลภักดี)
เลขานุการ

ลงชื่อ พลวัฒน์ มีแยบ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพลวัฒน์ มีแยบ)
ประธานกรรมการ

