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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลั กเกณฑ์แ ละเงื่ อนไข
เกี่ย วกั บ การบริห ารงานบุ ค คลขององค์ การบริห ารส่ว นตาบล ลงวั น ที่ 5 พฤศจิ กายน 2545 ก าหนดให้
องค์การบริห ารส่ว นตาบลพัฒนาผู้ได้ รับการบรรจุ เข้ารั บราชการเป็ นพนัก งานส่ วนตาบล ก่อ นมอบหมายหน้า ที่
ให้ ป ฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ รู้ ร ะเบี ย บแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธี ป ฏิ บั ติ ราชการ บทบาท และหน้ า ที่ ข อง
พนัก งานส่ว นต าบล ในระบอบประชาธิป ไตยอันมี พระมหากษัตริ ย์ท รงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบั ติตนเพื่ อ
เป็น พนัก งานส่ วนตาบล ที่ ดี โดยเทศบาล/องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบล ต้ องดาเนิ นการพัฒ นาให้ค รบถ้ว นตาม
หลัก สูต รที่ค ณะกรรมการพนัก งานส่ว นตาบล (ก.อบต.จัง หวั ด) ก าหนด เช่น การพั ฒนาด้า นความรู้พื้นฐานใน
การปฏิ บัติราชการ ให้ใช้วิ ธีการฝึ กอบรมในห้อ งฝึกอบรม การฝึก อบรมทางไกล หรือ การพัฒ นาตนเองก็ ได้ หาก
องค์ ก ารบริ หารส่ วนตาบลมี ความประสงค์ จะพั ฒ นาเพิ่ มเติ ม ให้ สอดคล้ องกับ ความจาเป็ นในการพั ฒนาของ
แต่ ล ะองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลก็ใ ห้ ก ระท าได้ ทั้ ง นี้ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลที่ จ ะด าเนิ น การจะต้ องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตาบล กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูต ร
ตามความจ าเป็ นที่ องค์ การบริ หารส่ว นต าบลพิจ ารณาเห็น ว่ามี ความเหมาะสม การพัฒ นาพนัก งานส่ว นต าบล
เกี่ยวกับ การปฏิ บัติง านในหน้าที่ ให้ องค์ การบริห ารส่วนตาบลสามารถเลือ กใช้ วิธีก ารพั ฒนาอื่น ๆ ได้ และอาจ
กระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนัก งานเทศบาล (ก.ท.) พนั กงานส่ว นต าบล (ก.อบต.) ส านั กงาน
คณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล (ก.ท.จ.)/พนั ก งานส่ ว นต าบล (ก.อบต.จั ง หวั ด ) ร่ วมกั บ องค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลต้ นสัง กัด หรื อองค์ก ารบริห ารส่ วนต าบลต้น สังกั ดร่ วมกั บส่ วนราชการอื่ นหรือภาคเอกชนก็ ได้ และ
ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด เชี ยงราย เรื่อ ง หลั กเกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้ องค์การ
บริหารส่ วนตาบลจัดท าแผนการพัฒนาพนัก งานส่วนตาบล เพื่อเพิ่ มพูนความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติที่ ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อั นจะทาให้ ปฏิบั ติหน้า ที่ราชการ ในตาแหน่ งนั้นได้อย่า งมีประสิทธิ ภาพในการจัดท าแผนการพัฒนา
ต้อ งก าหนดตามกรอบของแผนแม่บ ทการพัฒ นาพนั กงานส่ว นต าบลที่ค ณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล
(ก.ท.)/พนักงานส่ วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้ กาหนดเป็นแผนการพัฒ นาพนักงานเทศบาล/พนั กงานส่ว น
ตาบล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของเทศบาล/องค์ การบริหารส่วนตาบล นั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวองค์การบริ หารส่วนตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวั ด
เชียงราย จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒ นาบุค ลากรขององค์ การบริห ารส่ว นต าบลทรายขาวเป็ นเครื่ องมือ ในการบริห ารงานบุ คคลของผู้บ ริห าร
อีก ทั้ ง ยั ง เป็ น การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ มพู น ความรู้ ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณธรรม จริ ย ธรรมของบุ ค ลากรองค์ ก าร
บริ หารงานส่ ว นต าบลทรายขาวในการปฏิ บั ติ ราชการและตอบสนองความต้อ งการของประชาชนได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-21. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากาลัง
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ทรายขาว มีการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการไว้ ดังนี้
สานั กปลัด มีห น้าที่ ความรั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บราชการทั่ วไปขององค์ก ารบริหารส่ วนต าบล
และราชการที่ มิได้ ก าหนดให้ เป็ นหน้า ที่ ของกองหรื อส่ วนราชการใดในองค์ ก ารบริ หารส่ วนตาบล โดยเฉพาะ
รวมทั้ งก ากั บเร่ง รัด การปฏิ บัติ ราชการของส่ ว นราชการในองค์ การบริ หารส่ วนต าบล ให้ เป็ นไปตามนโยบาย
แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
กองคลั ง มีหน้ าที่ ความรั บผิ ดชอบเกี่ย วกับ การจ่ าย การรับ การนาส่งเงิน การเก็ บรั กษา
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือ น ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบาเหน็ จ
บานาญ เงินอื่นๆงานเกี่ยวกับการจัดงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทาบัญชี
ทุกประเภท ทะเบี ยนคุมเงิน รายได้ และรายจ่ ายต่างๆ การควบคุ มการเบิกจ่ าย งานท างบทดลองประจาเดือ น
ประจาปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตาบล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
กองช่ าง มี หน้ าที่ ค วามรั บผิ ดชอบเกี่ ย วกั บการสารวจ ออกแบบ การจั ด ทาข้อ มูล ทางด้ า น
วิศวกรรม การจัดเก็ บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขี ยนแบบการตรวจสอบ การก่อสร้ าง งาน
ควบคุมอาคารตามระเบีย บกฎหมาย งานแผนการปฏิ บัติ งานการก่ อสร้าง และซ่อ มบ ารุ งการควบคุมการ
ก่อ สร้า งและซ่อ มบ ารุ ง งานแผนงานด้า นวิ ศวกรรมเครื่ องจัก รกล การรวบรวมประวัติ ติด ตาม ควบคุมการ
ปฏิบั ติง านเครื่อ งจัก รกล การควบคุม การบารุงรั กษาเครื่ องจั กรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ แผนงาน
ควบคุ ม เก็บ รัก ษา การเบิ ก จ่า ยวั สดุ อุ ป กรณ์ อะไหล่ น้ ามั นเชื้อ เพลิง และงานอื่ นๆที่เ กี่ย วข้ องและได้ รั บ
มอบหมาย
กองการศึ กษา ศาสนา และวั ฒนธรรม ด าเนิ นการเกี่ย วกั บการจัด การศึก ษา การส่งเสริ ม
และสนับสนุนการศึ กษา ศาสนาวั ฒนธรรม และประเพณี อันดี งามของประชาชน การสนับ สนุน บุคลากร วัส ดุ
อุปกรณ์ และทรัพย์ สิน ต่างๆเพื่ อประโยชน์ ทางการศึก ษา จัด สถานที่ เพื่อ การศึก ษา ส่ งเสริ ม ทานุบารุง และ
รักษาไว้ซึ่ งศิลปะ ประเพณี ขนบธรรมเนีย ม จารีต ประเพณี ของท้องถิ่น วัฒ นธรรม ส่งเสริมสนับสนุ นการเล่ น
กีฬา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายใน อบต. ที่สั งกั ดในด้ านงบประมาณ บัญ ชี และพั สดุ รวมทั้ง ตรวจสอบหลั กฐานเอกสารทางการบั ญ ชี
การเงิน ยอดเงิน การทาสัญญา การจัดซื้อ พัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็ บรักษาพัสดุในคลังพัส ดุ
ตรวจสอบการใช้ และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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1.8 งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
2. กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบควบคุมอาคาร
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริ หารงานการศึกษา ระดับต้น)
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. หน่วยตรวจสอบภายใน
5.1 งานตรวจสอบภายใน

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
ปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
ต้น)
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รองปลัดอบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
กลาง)

1. สานักปลัด
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสานักปลัด)
อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น

1.1 งานบริหารงานทั่วไป
1.2. งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานนโยบายและแผน
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานส่งเสริมการเกษตร
1.6 งานพัฒนาชุมชน
1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.8 งานกฎหมายและคดี

2. กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง
(ผู้อานวยการกองคลัง)
อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

3. กองช่าง
นักบริหารงานช่าง
(ผู้อานวยการกองช่าง)
อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น
3.1 งานก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร

4. กองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา
(ผู้อานวยการกองการศึกษา)
อานวยการท้องถิ่น ระดับต้น

4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2. อัตรากาลังตามแผนอั ตรากาลัง ๓ ปี
อัตรากาลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อ - สกุล
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ตาแหน่งประเภท
ตาแหน่งเลขที่
ผู้ดารงตาแหน่ง
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง
/ประเภท
12-3-00-1101-001 นายศิริมงคล คาดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นักบริหารงานท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น
12-3-00-1101-002 นายธนัท
อธิภัทร์กุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล นักบริหารงานท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น
หน่วยตรวจสอบภายใน
12-3-12-3205-001 นางปรียากานต์ วรรณเพ็ญศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
12-3-01-2101-001 นางอรุณทิพย์ พุฒเนียม
หัวหน้าสานักปลัด อบต.
นักบริหารงานทั่วไป
อานวยการท้องถิ่น
12-3-01-3102-001 นางสาวนวลปราง สองแสน
นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
วิชาการ
12-3-01-3103-001 นายจีรพงษ์ บุญเพิ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิชาการ
12-3-01-3801-001 นางสุนีย์
โพธิปัญญา
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
วิชาการ
12-3-01-3105-001 นางสาวนฤมล ท้าวคาหล่อ
นิติกร
นิติกร
วิชาการ
12-3-01-3101-001 นางวัชราพร อริยะมั่ง
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
วิชาการ
12-3-01-4101-001 นางสาวอัญชุลี วงจันเสือ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
12-3-01-4805-001 พ.อ.อ.คณพศ วรศาสตร์
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
นางสาวศิริธร คาเปี้ย
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
-

ระดับ
กลาง
ต้น
ปฏิบัติการ
ต้น
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
-

13

-

นางสาวลภัสรดา แก้วยอด

-

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

-

-

14

-

นายอมรพงษ์ สาคร

-

ผช.จพง.ป้องกันฯ

-

-

-

พนักงานดับเพลิง
พนักงานขับรถยนต์

-

-

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีทักษะ)
15
16
นายปรัชญา นนท์ก่า

หมายเหตุ

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

ตาแหน่งเลขที่

17
18
19
20

พนักงานจ้างทั่วไป
-

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง

ตาแหน่งประเภท
/ประเภท

ระดับ

นางจันทร์ มูลทาแขม
นางสาวสุชานาฏ สุทธนู
นายชยวัฒถ์ กันดอก
นายรณชัย มะโนวรรณา

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

-

นายสงกรานต์ พญาชัย

-

22

-

นายวิชชาวุธ แดงตุ้ย

-

23
24

-

นายปิยะพงษ์ มูลป๊อก
นายยุทธชัย ตั๋นคา

-

คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
เบา
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์

ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินฯ

นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินฯ

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป

ต้น
ชานาญการ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ชานาญงาน

25
26
27
28
29

กองคลัง
12-3-04-2102-001 นางศิวตา เตชะเนตร
12-3-04-3203-001 นางสาวจรรยา ศรียอด
12-3-04-3201-002
นางสาวจิดาภา วงค์เที่ยง
12-3-04-3204-001 นางสาวลลิตา มังคลาด
12-3-04-4201-001 นางสาวณัฐรดา ศรียอด
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)

หมายเหตุ

30

-

นางสาวชุติมา ทาสุรินทร์

-

ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-

-

31

-

น.ส.สุดารัตน์ ขันจันทร์แสง

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ

-

-

32

-

นางสาวศรัญญา เมืองมาหล้า

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

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

-

คนงาน

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
63 - 30 ก.ย. 64

พนักงานจ้างทั่วไป
33

-

นายทวีศักดิ์ ศรีพรม
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ที่
34
35
36
37
38

ตาแหน่งเลขที่

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง

กองช่าง
12-3-05-2103-001
12-3-05-3701-001
12-3-05-4701-001 นายวีระพล ทรัพย์ปัญญานนท์
12-3-05-4101-002 นางสาวศิรประภา แดงตุ้ย
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)
-

นางนุควี บุทองรัตน์

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
39 12-3-08-2107-001
40 12-3-08-3803-001
41 12-3-08-4203-001 นางสาวภัทราวดี ศรีจาปา
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง

ตาแหน่งประเภท
/ประเภท

ระดับ

หมายเหตุ

ผู้อานวยการกองช่าง
วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ

นักบริหารงานช่าง
วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป

ต้น
ปก./ชก.
อาวุโส
ชานาญงาน

-ว่าง-ว่าง-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
63 - 30 ก.ย. 64

ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
นักวิชาการศึกษา

นักบริหารงานการศึกษาฯ
นักวิชาการศึกษา

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ

ต้น
ปฏิบัติการ

-ว่าง-ว่าง-

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ

ทั่วไป

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.

ปฏิบัติงาน 63 - 30 ก.ย. 64
-

นางสาวคัทลียา บุญทาทอง
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ)
12-3-08-5500-113
12-3-08-6500-117 นางศิริพร พรหมเทศ
12-3-08-6500-116 นางสาวจีรนุช จินา
12-3-08-6500-119 นายธีรวัฒน์ นามสุข
12-3-08-6500-120 นายธนารักษ์ รอนยุทธ
12-3-08-6500-118 นางสาวปวีณา ฟองมูล
12-3-08-6500-122
12-3-08-6500-123 นายชัยวัฒน์ วงศ์ไชย
12-3-08-6500-124 น.ส.ขวัญชนก ทองจิตร์

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

นักบริหารงานการศึกษาฯ
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

อานวยการท้องถิ่น
การสอน
การสอน
การสอน
การสอน
การสอน
การสอน
การสอน
การสอน

คศ.3
คศ.1
คศ.3
คศ.2
คศ.2
คศ.2
คศ.1
คศ.2
คศ.2

12-3-08-6500-114 น.ส.ประภาวรินทร์ ชัยแก้ว

ครู

ครู

การสอน

คศ.1

-ว่าง-

-ว่าง-
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ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง
-

ตาแหน่งประเภท
/ประเภท
การสอน
การสอน
การสอน
การสอน
การสอน
การสอน

คศ.1
คศ.1
ครูผู้ช่วย
คศ.1
ครูผู้ช่วย
คศ.1

นางสาวกุลพรภัสร์ มามูล

-

ผู้ช่วยครู (วิชาคณิตศาสตร์)

-

-

-

นางสาวกุลกัลยา สายวงค์เคียน

-

ผู้ช่วยครู (วิชาภาษาอังกฤษ)

-

-

61

-

นายศราวุธ ปันต๊ะรังษี

-

ผู้ช่วยครู (วิชาเอกพลศึกษา)

-

-

62

-

นางสาวฐิติญา สมสุรินทร์

-

ผช.จพง.การเงินและบัญชี

-

-

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

พนักงานจ้างทั่วไป
63
-

-

-

ภารโรง

-

-

-ว่าง-

64

นางสาวธัญทิพย์ เทพทัน

-

คนงาน

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63
- 30 ก.ย. 64

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งแดง
65 12-3-08-6600-207 นางสาวพรณิชา โพธิมา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภททักษะ)

ครู

-

การสอน

คศ.2

66

-

นางเดือนนภา คาเขื่อน

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

67

-

นางสาวประทุม ติ๊บจ๊ะ

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

ที่

ตาแหน่งเลขที่

53
54
55
56
57
58

12-3-08-6500-115
12-3-08-6500-121
12-3-08-6500-125
12-3-08-6500-126
12-3-08-6500-127
12-3-08-6500-128
พนักงานจ้างตามภารกิจ

59

-

60

-

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง
นางแสงเทียน สมปาน
นางสาวปาลิดา ใจเย็น
นางสาวยุวรัตน์ ปู่ดี
นางสาวบงกช เจริญศิลป์
นางสาวสิริธร อภิธนัง
(ประเภทมีคุณวุฒิ)

ระดับ

หมายเหตุ

สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63
- 30 ก.ย. 64
สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63
- 30 ก.ย. 64
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ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง

ตาแหน่งประเภท/
ประเภท

ระดับ

หมายเหตุ

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63
- 30 ก.ย. 64

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร่ องธาร
69 12-3-08-6600-208 นางสาวอรอนงค์ ขัดตา
70 12-3-08-6600-210 นางภาณิชา ชาลปติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)

ครู
ครู

-

การสอน
การสอน

คศ.1
คศ.1

71

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63
- 30 ก.ย. 64

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

-ว่าง-ว่าง-

ครู
ครู

-

การสอน
การสอน

คศ.1
คศ.1

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

-

-

ที่

ตาแหน่งเลขที่

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง

พนักงานจ้างทั่วไป
68

-

-

นางสาวนุษรา กันทะวงษ์

นางสาวพยอม เมืองมูล

72
73

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าฮ่อ
74 12-3-08-6600-206 นางครัญทิรา ม่วงศรีจันทร์
75 12-3-08-6600-209 นางทองรัก มะหิธิ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
76

-

นางนิภาพร สุขใสบูลย์

สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63
- 30 ก.ย. 64
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บทที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มีส มรรถนะด้ า นความคิ ด มุ่ งมั่ น ที่ จะเป็ น คนดี มี จิต ส านึ ก ในการ
พัฒ นาตนเองเพื่ อ ให้ รู้ วิ ธีคิ ด อย่ างมี ระบบ รู้ วิ ธี คิด ที่ ถู ก ต้อ ง มี ทั ก ษะในการใช้ค วามคิ ด (Conceptual Skills)
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิ ทธิผล
2. เพื่อพั ฒนาบุคลากรให้มีส มรรถนะด้ านมนุษย์ มุ่งมั่ นที่จ ะเข้า ใจและตระหนั กรู้ในคุณค่ าของ
ตนเองและคุณค่ าของผู้อื่น มีทั กษะในการปฏิ สัมพัน ธ์กับ ผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริ หารและปฏิบั ติงานอย่า ง
มีประสิทธิผล
3. เพื่ อพั ฒ นาบุค ลากรให้ มีสมรรถนะด้ านงาน มุ่ง มั่น ที่ จะเป็ นคนเก่ง มี ทัก ษะในการบริห าร
และปฏิบัติ งาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริ หารและปฏิบัติง านตามโครงการภายใต้แผน
ยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาของเทศบาล และโครงการภายใต้ แ ผนยุ ท ธศาสตร์ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้ องถิ่ น
เพื่ อให้มีค วามพร้ อ มในการขั บ เคลื่อ นยุท ธศาสตร์ ของเทศบาลและยุ ท ธศาสตร์ข องกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้องถิ่ นได้ อย่างมีประสิทธิ ผล รวมทั้ งการบริห ารและปฏิ บัติง านตามภารกิจ หลัก ของหน่วยงานต่ างๆ ที่ให้ ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุ คลากรในสั งกั ดองค์การบริหารส่ว นต าบลทรายขาวอันประกอบด้ว ย พนักงานพนัก งาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ได้รับการพั ฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
2. ประชาชนในเขตองค์ก ารบริหารส่วนตาบลทรายขาว ได้ รับการบริการที่ ดี สะดวก รวดเร็ ว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุค ลากรในสังกั ดองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลทรายขาวทุกคน ที่ได้ เข้ารับ การพั ฒนา เพิ่มพู น
ความรู้ ทั กษะ คุณธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน สามารถน าความรู้ ที่ ได้ รั บมาใช้ ป ระโยชน์ ในการ
ปฏิบัติง านเพื่อ บริการประชาชนได้อย่ างมีประสิทธิภ าพ ประสิทธิผ ล ตามแนวทางการบริ หารกิจ การบ้า นเมืองที่
ดี
2. ประชาชนภายในเขตองค์ การบริห ารส่ว นต าบลทรายขาวได้รับ การบริก ารที่ดี มีคุ ณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
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บทที่ 3
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
การจั ดทายุทธศาสตร์ก ารพั ฒนาพนัก งานเทศบาล/พนั กงานส่วนตาบล มี วัตถุ ประสงค์เ พื่อให้
องค์ กรมี จุด มุ่งหมาย ทิ ศทางในการก้า วไปข้า งหน้ า ในเชิง การพัฒ นาบุค ลากร เพื่อไปตอบสนองต่อ ยุท ธศาสตร์
องค์กร มีวิธีก ารและเครื่อ งมือในการผลักดัน สู่ความสาเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้ง เป็นการสร้า งความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดทายุทธศาสตร์นั้นคือการกาหนดทิศทางขององค์ ก ร ซึ่ ง ทิ ศ ทางนี้
จะมีผลครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาวนั้น ต้ อ งเป็ น
การจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ที่ มีค วามเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ
แผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่น นโยบายของรัฐ บาล และนโยบายผู้บ ริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ยุ ทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงานนั้นเป็นส่ วนที่ ช่ว ยสนั บสนุ นผลักดั นให้ ยุท ธศาสตร์ ของหน่ว ยงานประสบความส าเร็จ ผ่านทาง
บุคลากรที่ได้ รับการพัฒ นาให้ มีความรู้ สมรรถนะ เป็ นผู้นา เป็น คนดี มีวินัย และมีพลัง กายพลังใจในการปฏิบั ติ
ภารกิจ ของตนให้ประสบความสาเร็จ อย่างดียิ่ ง และเพื่อให้ยุ ทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีค วามเชื่อ มต่อกั บ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่ วนต าบลทรายขาวในทุกๆ ยุท ธศาสตร์ โดยมิได้เ พียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่
เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
เพื่อ ให้ก ารจั ดท ายุ ทธศาสตร์ก ารพัฒ นาบุ คลากรขององค์ก ารบริห ารส่ วนตาบลทรายขาว มี
ความสอดคล้อ งและสั มพัน ธ์กั บยุ ทธศาสตร์ห ลัก ตามแผนพั ฒนาจั งหวั ด แผนพัฒ นาอาเภอ แผนพั ฒนาองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กาหนดกระบวนในการจัดทา ดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 กาหนดประเด็ น หลั ก ตามยุท ธศาสตร์ ขององค์ก ร เพื่ อ ศึก ษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสัง คม แนวนโยบายของจัง หวัด อาเภอ และทบทวนวิสั ยทัศ น์ พั นธกิ จ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ในการก าหนดประเด็ น หลั กตามยุ ทธศาสตร์ องค์ กร (ยุ ทธศาสตร์ องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล
ทรายขาว) นั้ น เป็ นการศึ กษาข้ อมู ลประกอบที่ส าคั ญ ในการจัด ท ายุ ทธศาสตร์ ศึก ษาตัว ชี้วั ดในระดั บองค์ ก ร
เมื่ อ ได้ ท าการศึ ก ษาและทบทวนข้ อ มู ล ยุ ท ธศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ข้อ มู ล วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ แล้ ว จากนั้ น จึ ง
ดาเนินการกาหนดประเด็นสาคัญในยุทธศาสตร์องค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การทา HR SWOT เพื่อ วิเคราะห์ จุดอ่อ น จุ ดแข็ง โอกาส อุ ปสรรค ในเรื่อ งของ
“คน” ที่จะทาให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
ขั้นตอนนี้เป็น ขั้นตอนที่จ ะช่วยในการวิเคราะห์ข้อ มูลปัจ จัยภายใน และปัจ จัยภายนอกในด้า น
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการทา HR SWOT นั้น
- เป็ นการวิเคราะห์ จุด อ่อ น จุด แข็ ง โอกาส อุป สรรค ในเรื่อ งของ “คน” ที่ จะทาให้ องค์ก ร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
- เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรื อ Workshop เพื่อเป็ นการระดมสมอง ซึ่ง ให้ได้มาซึ่ ง
ข้อมูลจานวนมาก
- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่ มาเข้าร่วม
- พิจารณาให้ความสาคัญกับจุดอ่อน เป็นลาดับแรก ๆ
- เป็ น การวิ เคราะห์ ในทุ กๆ ด้ านที่ เกี่ ยวกับ การบริ หาร และพัฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ไม่ค วร
จากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว

-12ขั้น ตอนที่ 3 วิ เคราะห์ข้ อมู ลส าคั ญด้ านทรัพยากรมนุษ ย์ เพื่ อวิ เคราะห์ข้ อมู ลที่ สาคัญ ซึ่ งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการทา HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่ อไป
ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้ นตอนที่ จะช่วยสนั บสนุนการจัดท ายุ ทธศาสตร์ ด้ วยการวิเคราะห์จ ากข้ อมู ล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมู ล
สาคั ญด้า นทรัพยากรมนุ ษย์ ยังช่ วยให้การจัด ทายุทธศาสตร์ ต่าง ๆ มี ความถู กต้อ งโดยมีข้ อมูล ตัว เลขสนับ สนุ น
การคิดวิเคราะห์และการจัดทา
ผลจากการวิเ คราะห์ ข้อมูล สาคัญ ด้านทรั พยากรมนุษ ย์นั้น ท าให้องค์กรเห็ นถึงนั ยสาคัญ ที่มีผ ล
ต่อการบริห ารงานในปัจ จุบั น และอนาคตอั นใกล้ เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ล ะช่ วงอายุ ทาให้เห็ นถึ ง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ ในองค์ก ร ด้ว ยข้อ มูลนี้ ทาให้การกาหนดยุทธศาสตร์ก ารพัฒ นา แผนการพัฒ นามี ความ
สอดคล้องกับ กลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์ กร จานวนวั นที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่บุ คลากรได้รั บ
ในการพัฒ นา และค่ าใช้ จ่า ยในการพัฒ นานั้ นสะท้ อนถึง การบริห ารจัด การ ความพยายามในการด าเนิ น การ
พัฒนาผ่านการใช้ จ่ายเพื่อการพัฒ นาซึ่ งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เ ป็นหน่ วยงานที่ดี ในเรื่ องการ
พัฒนาคน
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์ก รที่คล้ ายคลึ งกัน เพื่อศึ กษาแนวปฏิบัติที่ ดีของ
องค์กรอื่นซึ่ งจะช่วยสนั บสนุนการกาหนดยุท ธศาสตร์การพัฒนาบุค ลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริง ที่ว่า องค์ก ร
ใดองค์ก รหนึ่ งนั้ นไม่ ได้เก่ งไปทุก เรื่อ ง ยั งมีอ งค์ก รที่เ ก่งกว่าองค์ก รอื่ นๆ อย่า งมากในบางเรื่อ ง ดั งนั้ น การศึ กษา
จากประสบการณ์ ต รงขององค์ ก รอื่ น แล้ ว น ามาประยุ ก ต์ ใ ห้ เหมาะสม จะช่ วยประหยั ด เวลาและลดการ
ดาเนิ นงานแบบลองผิด ลองถูก ทาให้สามารถเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน และเพิ่มศัก ยภาพในการแข่ งขั น
ขั้นตอนที่ 5 จัดท ายุท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็น ขั้นตอนการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุ คลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัด ผลงานที่ สาคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนในการ
สร้ างยุ ทธศาสตร์ก ารพั ฒ นาบุค ลากรขององค์ก ร โดยการน าข้ อ มู ลที่ ได้ จ ากขั้ น ตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิ เคราะห์
จัดลาดับความสาคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดทาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
เมื่ อสร้ างยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจากขั้ น ตอนการสร้ างยุ ทธศาสตร์ และท าการเชื่อ มโยงกั บ
ยุท ธศาสตร์ ห ลัก ขององค์ การบริ หารส่ วนตาบลทรายขาวแล้ว ลาดับ ถัด มา ด าเนิน การจัด กลุ่ ม ปรับ ปรุ ง เพื่ อ
คัดเลื อกให้ เหลือ ในปริ มาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้น นาชื่ อยุท ธศาสตร์ที่ไ ด้ผ่านการจัดกลุ่ ม ปรับปรุ งแล้ ว
มาก าหนดตั วชี้วั ด พร้อมทั้งชื่ อโครงการในแต่ ละยุ ทธศาสตร์ ในการก าหนดตั วชี้วั ดควรเป็ นการวัด ผลลัพธ์ หรื อ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควรกาหนดตัวชี้วัดที่ส อดคล้องและตรงต่อยุ ทธ์ศาสตร์ที่กาหนดขึ้น มา
ขั้นตอนที่ 6 จัด ทาแผนปฏิ บัติ งาน (Action Plan) เป็น ขั้น ตอนหนึ่ งในการแปลงยุท ธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการกาหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุ คลากรนั้ นประสบ
ผลสาเร็จด้ว ยการจั ดทาแผนปฏิบัติง าน (Action Plan) มีวัตถุ ประสงค์เพื่อ ให้การดาเนิ นงานตามยุ ทธศาสตร์นั้ น
ได้เ กิด ขึ้น จริง มีก ระบวนการ ผู้รั บผิ ด ชอบ และขอบเขตเวลาการด าเนิ น งานที่ ชัด เจน นอกจากนี้ ยัง เป็ นการ
มอบหมายความรั บผิ ดชอบให้ผู้ ที่เ กี่ยวข้อ งเพื่ อน าไปกาหนดเป็ นแผนงานการปฏิบั ติง านของตนซึ่ง นาไปสู่ การ
ประเมินผลงานประจาปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิ ดขึ้น
ขั้ น ตอนที่ 7 ประเมิ น ผลกา รพั ฒ นาตามแผน เป็ น การติ ด ตามผลความก้ า วหน้ า และ
ความสาเร็ จ ทั้ง นี้เพื่ อนามาปรั บแต่ งแผนปฏิบั ติงานให้ป ฏิบัติ ได้ต ามเป้ าหมายที่ก าหนดขั้น ตอนสุดท้ ายของการ
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุค ลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติด ตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความสาเร็จของ
ยุท ธศาสตร์ที่ ได้ กาหนดไว้ ในการประเมิน และติ ดตามผลตลอดช่ วงระยะเวลาของแผนปฏิ บัติ การ เพื่อ องค์ก ร
จะได้ ท ราบถึ งความก้ าวหน้ าตามแผนงาน และเมื่ อ เกิ ด ความล่ า ช้ าองค์ ก รสามารถศึก ษาข้อ มู ลเพิ่ มเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ในการจัด ทายุ ทธศาสตร์การพัฒ นาบุคลากรนั้น ได้มีการนาข้ อมูล ในหลาย ๆ ด้ านมาสรุ ปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทายุ ทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถนามาใช้ในการ
พัฒ นาแก้ไขในส่วนที่เ ป็น จุดอ่ อนของบุค ลากร และส่ง เสริ มสมรรถนะที่จ าเป็ นในการบรรลุ เป้า ประสงค์เชิ งกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กาหนดที่ มาของข้อ มูลเพื่อนามาวิ เคราะห์ ได้ 4 ทาง คือ
1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร
2. การรวบรวมข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสรุปจากแบบสอบถามสารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
4.การสัมมนาเชิงปฏิบั ติการการวิเ คราะห์ HR SWOT ซึ่ งสรุ ปผลการวิเคราะห์ข้อ มูล จากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้
สรุปการสัมภาษณ์จากผู้ บริหาร
จากการสั มภาษณ์ ผู้ บริ ห าร ซึ่ งประกอบไปด้ว ย ผู้ บริ ห ารท้อ งถิ่ น ปลัด องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น หัวหน้ าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒ นาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็ มประสิทธิภาพ
2. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในสานักงานเพิ่มขึ้น
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกาลังคนภาครัฐ
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน
6. การเสริ มสร้ า งภาวะผู้ น าให้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะเรื่ อ งการพั ฒ น า
ผู้ใต้บังคับบัญชา
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสาคั ญด้า นทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
- โครงสร้างข้าราชการจาแนกแต่ละช่วงอายุ
- อัตราการสูญเสียจาแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุค ลากร
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา
จากการวิ เคราะห์ ข้อ มูล ที่ส าคั ญ ด้า นทรัพยากรบุค คลดัง ที่ก ล่า วข้ างต้น นั้น ผลการวิเ คราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้า งหน้า องค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลทรายขาวจะประสบปัญ หาในเรื่องอัต รากาลังคนที่
จะหายไปจากการโอน (ย้า ย) ซึ่ง กาลังคนดังกล่าวเป็ นกาลั งคนในระดับ สายงานผู้ปฏิ บัติ ซึ่ง อาจส่ งผลกระทบใน
เรื่อ งการบริ หารงานขององค์ ก ร ความพร้ อมของกาลั งคนที่ จ ะทดแทนก าลั งคนที่ หายไป นอกจากนี้ ในเรื่ อ ง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจานวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ากว่าเป้าหมายที่ กาหนด
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ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สภาพแวดล้ อ มภายในและภายน อก องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบล
ทรายขาวได้มีก ารจัด สัมมนาเชิ งปฏิบั ติ การเพื่ อ รวบรวมข้ อมู ล โดยได้เชิ ญ หั วหน้า ส่ว นราชการทุ กหน่ว ยงาน
มาร่ว มกัน ทา HR SWOT เพื่อ วิเคราะห์ห าจุด แข็ง จุดอ่อ น โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็น ที่เกี่ย วข้อ ง
กับบุคลากร ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพั ฒนา
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
- บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน
- มีผู้นาองค์กรที่เข้มแข็ง
- บุ คลากรมี ความรู้ ความเข้า ใจ เข้า ถึ งวั ฒ นธรรมในพื้ นที่ การมีส่ วนร่ วมกั บชุ มชน
ท้องถิ่น
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุ คลากร
- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้า
- ขาดทั ก ษะด้า นการสื่อ ข้อ ความ บริ หารประชาสัง คม เพื่ อ สร้ างแรงสนั บ สนุ นจาก
ประชาชน และทักษะที่จาเป็นในการทางานเชิงรุก
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ
- ด้านอัตรากาลังยังไม่เพียงพอและไม่ เหมาะสมในกับปริมาณงาน
- ขาดการสรุป บทเรี ยน องค์ค วามรู้ และติด ตามประเมิน ผลเพื่อ การแก้ปั ญหาอย่า ง
จริงจังและต่อเนื่อง
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทางานแบบบูรณาการ
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี
3. โอกาส (Opportunities)
- องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่สาคัญต่อประชาชนในพื้นที่

-154. ภัยคุมคาม (Threats)
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสาคัญกับองค์กร
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอื้ออานวย ต่อการปฏิบัติงาน
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร
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บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ 2564-2566
ผลการวิเคราะห์ข้ อมูลที่ สาคัญ ในด้ านต่า ง ๆ จากผู้บ ริหาร บุคลากร รวมทั้ง ข้อมูล ยุทธศาสตร์
ขององค์ก ารบริ หารส่ว นต าบลทรายขาวได้ถู กน ามาสรุป เพื่ อจั ดท ายุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาบุค ลากร เทศบาล/
องค์ ก ารบริ หารส่ วนตาบลประจ าปี งบประมาณ 2564-2566 อีก ทั้ งได้ มีป รั บปรุง การก าหนดวิสั ยทั ศน์ และ
พัน ธกิ จ การพัฒ นาบุ คลากรองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลทรายขาว ประจ าปี งบประมาณ 2564-2566 ใหม่
และจั ดท าเป็น แผนที่ ยุท ธศาสตร์ เพื่ อให้ เป็ น กรอบกลยุ ท ธ์ในการพัฒ นาทรัพยากรบุ ค คล และเพื่ อสื่ อ สารให้
บุ ค ลากรในองค์ ก รได้ มีค วามเข้ า ใจ ใน ทิ ศ ทาง เห็ น ควา มชั ด เจน ของการพั ฒ นาบุ ค ลากรร่ ว มกั น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
บุคลากรองค์การบริหารส่ วนตาบลทรายขาว เป็น ผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึ ง
ประชาชน มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสาเร็จ
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด
2. สร้ างเสริมวัฒ นธรรม และพฤติ กรรมที่ สนับ สนุ นต่ อวิ สัยทั ศน์ พั นธกิ จขององค์ การบริ หาร
ส่วนตาบลทรายขาว
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักสาคั ญ
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้นาที่เป็นเลิศ
ฯลฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์ก ารบริ หารส่ว นตาบลทรายขาว ประจาปีงบประมาณ 2564-2566
1. พัฒ นาบุ คลากรให้มีศั กยภาพสูงสุ ด ทั นต่อ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3. สร้า งภาวะผู้ นา และทัก ษะด้ านการบริห าร “คน” ที่เข้มแข็ งให้ แก่ผู้ บังคั บบั ญชาเพื่อ ใช้ใ น
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ งการเรียนรู้
โดยในแต่ล ะยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒนานั้ นได้ กาหนดตัว ชี้วัด เพื่ อการติ ดตามและประเมิน ผลการ
ดาเนินงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้
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1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
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
จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา
2. ผลการสารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก
1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้นา
และการบริหารคน
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา
1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อ การ
ปฏิบัติงาน
1. จานวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
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บทที่ 6
หลักสูตรการพัฒนา
การกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
ได้พิจารณาและให้ความสาคัญกั บบุคลากรในทุ กระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิ กสภาเทศบาล/
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานเทศบาล/พนักงานส่ว นตาบล ลูกจ้ างประจา รวมถึงพนักงานจ้างทัง้ ส่ว น
ราชการ เพื่ อให้ ได้ รับการพัฒ นาประสิท ธิภาพทั้ งทางด้ านการปฏิ บัติง าน หน้ าที่ ความรั บผิด ชอบ ความรู้ และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ประกอบด้วย
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย
1. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ประกอบด้วย
1. หัวหน้าสานักปลัด
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
3. นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
4. นิติกรชานาญการ
5. นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
6. นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
7. เจ้าพนักงานธุรการ
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 5 ราย /พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 8 ราย
กองคลัง
ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองคลัง
2. นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ
4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
6. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 ราย /พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ราย
กองช่าง
ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองช่าง
2. วิศวกรโยธา ปก./ชก.
3. นายช่างโยธาอาวุโส
4. เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
5. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 ราย
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ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.
3. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 ราย
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการสถานศึกษา
2. ครู จานวน 12 ราย
3. ครูผู้ช่วย จานวน 1 ราย
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ราย/พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งแดง ประกอบด้วย
1. ครู จานวน 1 ราย
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 2 ราย/พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 1 ราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านร่ องธาร ประกอบด้วย
1. ครู จานวน 2 ราย
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 3 ราย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าฮ่อ ประกอบด้วย
1. ครู จานวน 2 ราย
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 1 ราย
การก าหนดวิ ธีการพั ฒนา โดยใช้ เครื่ องมือ ในการพัฒ นาบุ ค ลากรทั้ งการพั ฒนาในระยะสั้ น
เช่น การจั ด ฝึก อบรมโดยเทศบาล/องค์ การบริ ห ารส่ว นตาบล ดาเนิ น การเองหรือ การส่ งเข้ า ร่ว มฝึก อบรมที่
หน่ว ยงานอื่น เป็น ผู้จัด และการพัฒ นาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทางาน การจัด ให้มีพี่เลี้ ยงในการ
ท างาน การมอบหมายงานการหมุ น เวีย นงาน การให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า การติ ด ตามและประเมิ น ผลโดย
ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
การกาหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพั ฒนาบุคลากร
เพื่ อให้ก ารติ ด ตามความส าเร็จ และความก้ า วหน้ าในแผนงานโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ไ ด้
กาหนดไว้ใ นแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ นั้ น เป็ น ไปอย่า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และสอดคล้ อ งสนั บสนุ น ต่ อความส าเร็จ ของ
ยุทธศาสตร์ หลักขององค์การบริห ารส่วนตาบลทรายขาว จึงได้มีการกาหนดตั วชี้วัดในแต่ ละแผนงานโครงการไว้
ซึ่งผู้ บริห าร ผู้ป ฏิบั ติง านสามารถใช้เ ป็น แนวทางในการติด ตาม และประเมิน ผลความส าเร็ จได้ ในการกาหนด
ตัว ชี้วั ด นั้น ต้ องมี ความชั ดเจน สามารถวั ด ผลได้ และสามารถวั ดผลได้ จริ ง สาหรับ ตั วชี้ วั ดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ได้กาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุ คลากรตามยุท ธศาสตร์ที่ 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
2564 2565 2566

ตัวชี้วัดโครงการ

1.1 โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติง านของ
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตาบล

✓

✓

-

1.2 โครงการจัดทา Development Road
Mapเพื่อใช้พัฒนาข้าราชการทุกสายงาน
1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุ ทธศาสตร์
หลักของ อบต. ทรายขาว
1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้ างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบี ยบการ
ปฏิบัติงานใหม่
1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนาองค์กร

✓

-

✓

-

✓

✓

-

-

✓

-

✓

✓

- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้ าหมาย

✓

✓

✓

1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

✓

✓

✓

- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้ าหมาย
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เ ข้า รับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย

- ความสาเร็จของการปรั บปรุง
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตาบล
- ความสาเร็จของการจัดทา
Road Map
- ร้อยละของข้าราชการที่ ผ่า นการ
ทดลองงาน
- จานวนวันที่ได้รับการพัฒนา 3
วันต่อคนต่อปี

วิธีการ
พัฒนา
การฝึก
อบรม

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประเมินผล

งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด

ทดสอบตาม
แบบที่
กาหนด
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุ คลากรตามยุท ธศาสตร์ที่ 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 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับ อบต.
ทรายขาวด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล/
พนักงานส่วนตาบล
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน
1.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.5 โครงการส่งเสริมสนับ สนุน ให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2564 2565 2566
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ตัวชี้วัดโครงการ
- มีเครือข่ายคุณธรรมอย่างน้อย
17 เครือข่าย
- ร้อยละของบุคลากรกรมที่รู้
ข้อบังคับ

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประเมินผล

งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด

ทดสอบตาม
แบบ
ที่กาหนด

- มีการช่วยเหลือชุมชนอย่า งน้อย
จานวน 3 วันต่อคนต่อปี
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้ าหมาย
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- จานวนผู้บริหารที่ได้ รับการ
พัฒนาตามแผน
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุ คลากรตามยุท ธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์
3. สร้างภาวะผู้นา
และทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ที่
เข้มแข็งให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้
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
ทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บังคับบัญ ชา (HR For
Line Manager)
1.4 โครงการประกวดแผน กิจกรรมการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2564 2565 2566

ตัวชี้วัดโครงการ

✓

✓

-

- ระดับความสาเร็จในการพัฒ นา
ระบบการประเมิน

✓

-

✓

- จานวนบุคลากรที่เข้า ร่วม
โครงการ

✓

✓

-

- จานวนบุคลากรที่เข้า ร่วม
โครงการ

✓

-

✓

✓

✓

✓

- ความสาเร็จของ Road Map
การพัฒนาผู้บังคับบัญชา
- จานวนผู้บริหารที่ได้ รับการ
พัฒนาตามแผน

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประเมินผล

งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด

ทดสอบตาม
แบบ
ที่กาหนด
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุ คลากรตามยุท ธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์
3. สร้างวัฒนธรรม
การทางานร่วมกัน
อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1. จัดกิจกรรม 5 ส ให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

โครงการ
1.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และมีส่วนร่วม
- กิจกรรม 5ส
- กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ และ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2564
2565 2566
✓

✓

✓

ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีการพัฒนา

- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- Green office, Green
Society
(ดาเนินการเอง)

การเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล
สานักปลัด
อบต.
ทรายขาว

- ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
- ทดสอบปฏิบัติ
จริงผ่านการ
ดาเนินกิจกรรม
แบบมีส่วนรวม
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุ คลากรตามยุท ธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์
4. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และมี
ส่วนร่วม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1. จานวนการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสาร (Development
and Knowledge)
2. การประชุมส่วนราชการ
ภายในระดับกอง

โครงการ
1.1 โครงการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
- การประชุมผู้บริหาร
- การประชุมส่วนราชการภายใน
ระดับสานัก/กอง

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2564
2565 2566
✓

✓

✓

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นประจาทุกเดือน
(ดาเนินการเอง)

วิธีการพัฒนา
การจัดทาข้อตกลงกับ
สานัก กองต่างๆ ใน
การจัดประชุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล
สานักปลัด
อบต.
ทรายขาว

- ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
- ทดสอบปฏิบัติ
จริงผ่านการ
ดาเนินกิจกรรม
แบบมีส่วนรวม
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รายละเอียดโครงการ/หลัก สู ตรการพั ฒนาบุ คลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
1. หลักสูตรการดาเนินการพัฒนาที่ ดาเนินการเอง
เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่

โครงการ/หลักสูตร

วัตถุประสงค์

1

โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง

1. เพื่ออบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้บริหารสมาชิกสภา
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง
2. เพื่อให้บุคลากร อบต.
นาความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพการทางานและ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

1. เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีให้
บุคลากรสามารถนาหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้
ในการดาเนินชีวิต
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ศีลธรรมจริยธรรม สามารถ
นามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้บุคลากรรู้จักการ
ทางานเป็นทีม ทางานอย่างมี
ความสุข มีทัศนคติที่ดี มีความ
สามัคคีในองค์กร

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
พนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง จานวน 50
คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติ
ราชการ

2

งบประมาณ
2564
2565 2566
(บาท)
(บาท)
(บาท)
250,000

300,000

300,000

30,000

40,000

40,000

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง

จานวน 50 คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับมาปรับ
ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

ตัวชี้วัด
(KPI)
1. ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่า 70%
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
ความพึงพอใจ
ทุกด้าน ไม่น้อย
กว่า 70%

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

1. บุคลากร อบต.
ทรายขาว มี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้าน
การพัฒนาท้องถิ่น
2. ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
และประสบการณ์ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น
1. ผู้เข้าร่วม
1. ผู้เข้ารับการ
โครงการ ไม่น้อย อบรมได้รับการ
กว่า 70%
พัฒนาด้านคุณธรรม
2. ผู้เข้าร่วม
จริยธรรม
โครงการ มี
2. เกิดภาพลักษณ์
ความพึงพอใจ ของหน่วยงานมี
ทุกด้าน ไม่น้อย ความโปร่งใสและ
กว่า 70%
เป็นธรรม
3. เกิดความสามัคคี
ภายในองค์กร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
งาน
บริหารงาน
ทั่วไป
สานักปลัด

งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
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ที่

โครงการ/หลักสูตร

3

โครงการพัฒนาข้าราชการที่
อยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

4

5

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ได้รับการ
มอบหมายงานก่อนการ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้รับการ
สอนงานจาก
ผู้บังคับบัญชา สามารถ
ปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง
โครงการสร้างวัฒนธรรมการ เพื่อให้ผู้บริหาร
ทางานร่วมกันอย่างมี
พนักงานส่วนตาบล
ความสุข
และพนักงานจ้าง เกิด
- กิจกรรม 5ส
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
ผ่านการทากิจกรรม
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ร่วมกัน
โครงการสร้างองค์กรแห่งการ เพื่อให้ผู้บริหาร
เรียนรู้
พนักงานส่วนตาบล
- การประชุมผู้บริหาร
และพนักงานจ้าง เกิด
- การประชุมส่วนราชการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในระดับสานัก/กอง
ข้อมูลข่าวสารและ
ข้อปฏิบัติราชการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2564
2565 2566
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ข้าราชการบรรจุใหม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่าง
ถูกต้อง

งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
ร่วมกับทุก
ส่วนราชการ

ข้าราชการบรรจุใหม่
ในแต่ละปีงบประมาณ

10,000

10,000

10,000

ข้าราชการบรรจุ
ใหม่ผ่านการ
ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ

ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง
ในแต่ละส่วนราชการ เข้า
ร่วมโครงการ

10,000

10,000

10,000

ผู้เข้าร่วม
บุคลากร อบต.
ทุกส่วน
โครงการ ไม่น้อย ทรายขาว เกิดการ ราชการ
กว่า 70%
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และสร้างเสริมความ
ผูกพันในองค์กร

ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ตาบลและพนักงานจ้าง
มีการประชุมร่วมกัน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

- ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่า 70%
- รายงานการ
ประชุมผู้บริหาร
และส่วนราชการ

อบต.ทรายขาว เป็น ทุกส่วน
องค์กรแห่งการ
ราชการ
เรียนรู้และการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
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1. การจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลั กสู ตรต่ างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพั ฒนาบุ คลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการที่
สถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จัดฝึกอบรม
ที่

หลักสูตร

เป้าหมาย

นักบริหารงานท้องถิ่น

นักบริหารงานท้องถิ่น

2

นักบริหารงานทั่วไป

นักบริหารงานทั่วไป

3

นิติกร

นิติกร

4

นักจัดการงานทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป

5

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

6

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

7

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

8

นักบริหารงานการคลัง

นักบริหารงานการคลัง

9

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

10

นักบริหารงานช่าง

นักบริหารงานช่าง

11

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

12

นักบริหารงานการศึกษา

นักบริหารงานการศึกษา

13

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

14

นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

2564
(บาท)

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

24,500

24,500

24,500

32,300

32,300

32,300

24,500

24,500

24,500

32,300

32,300

32,300

24,500

24,500

24,500

32,300

32,300

32,300

24,500

24,500

24,500

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

32,300

2566
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จัดส่ง
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด

-27-

1

หน่วยงานที่จัด

งบประมาณ
2565
(บาท)

ที่

หลักสูตร

16

นักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

17

การดาเนินการทางวินัย (2วัน)

18

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น
โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงข้าราชการ/
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานรวบรวมเอกสารการ
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อบต. (LPA)
หลักสูตรอื่นๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวช้องกับการ
ปฏิบัติงาน

19
20

เป้าหมาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ
นักพัฒนาชุมชน
พนักงานส่วนตาบลทุกตาแหน่ง
(คนละ 2,600 บาท)
นายก อบต./ปลัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
(ปีละ 5 ครั้งๆ ละ 900 บาท)
ข้าราชการ/พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานรวบรวม
เอกสารการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ
อบต. (LPA) ประจาปี (คนละ 900 บาท)
ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล และพนักงาน
จ้างทุกตาแหน่ง

2564
(บาท)

งบประมาณ
2565
(บาท)

2566
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

29,500

29,500

29,500

13,000

13,000

13,000

9,000

9,000

9,000

ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

9,000

9,000

9,000

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าที่ปฏิบัติงาน
สามารถนาความรู้มาเป็น
นโยบายสู่การปฏิบัติได้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด

หน่วยงานฝึกอบรมต่างๆ

100,000

100,000

100,000

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบ ัติงานได้อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัด

หน่วยงานที่จัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จัดส่ง
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บทที่ 7
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
องค์ ก ารบริ หารส่ วนตาบลทรายขาว จะประมาณการตั้ง จ่า ยไว้ใ นงบประมาณรายจ่า ยประจ าปี ซึ่ ง
ปรากฏดังนี้
๑. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
๑) แผนงานบริห ารทั่ วไป งานบริห ารงานทั่ วไป รายจ่า ยเกี่ ยวเนื่ อ งกั บการปฏิ บั ติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท
2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้กับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้นาชุมชน ฯลฯ
ตั้งจ่ายไว้ 250,000 บาท
3) แผนงานบริ ห ารทั่ วไป งานบริห ารงานคลั ง รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
4) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไ ม่เข้ าลั กษณะรายจ่า ยหมวดอื่น โครงการอบรมเชิง ปฏิ บัติ การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการปฏิบั ติง านด้ว ย
การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท
5) แผนงานการศึก ษา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ ย วกั บการศึก ษา รายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
6) แผนงานการศึก ษา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ ย วกั บการศึก ษา รายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม่ เ ข้า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่น โครงการพั ฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ตั้ งจ่ ายไว้
30,000 บาท
7) แผนงานการศึก ษา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ ย วกั บการศึก ษา รายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิ บัติ ราชการที่ ไม่ เข้ าลั กษณะรายจ่ ายหมวดอื่ น โครงการศึกษาดู งานมหกรรมการจั ดการศึ กษาท้ องถิ่น ตั้ งจ่ ายไว้
20,000 บาท
8) แผนงานการศึ กษา งานบริ หารทั่ ว ไปเกี่ ยวกับ การศึก ษา รายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิบั ติร าชการที่ ไม่ เข้ าลั กษณะรายจ่า ยหมวดอื่น ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ (โรงเรี ยนองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลทรายขาว) ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท
9) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ย วกับ เคหะชุมชน รายจ่า ยเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้
30,000 บาท
2. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
๑) แผนงานบริห ารทั่ วไป งานบริห ารงานทั่ วไป รายจ่า ยเกี่ ยวเนื่ อ งกั บการปฏิ บั ติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 157,500 บาท

-302) แผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริ หารงานทั่ ว ไป รายจ่ า ยเกี่ย วเนื่ องกั บการปฏิ บั ติ
ราชการที่ ไม่เข้ าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการฝึก อบรมศึก ษาดู งาน และเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบั ติงาน
ให้กับพนักงานส่วนตาบล ลูก จ้างประจา พนั กงานจ้ าง คณะผู้บริห าร สมาชิกสภาท้องถิ่ น และผู้นาชุมชน ฯลฯ
ตั้งจ่ายไว้ 262,500 บาท
3) แผนงานบริ ห ารทั่ วไป งานบริห ารงานคลั ง รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 31,500 บาท
4) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติง านด้วยการ
บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ 5,250 บาท
5) แผนงานการศึก ษา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ ย วกั บการศึก ษา รายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 31,500 บาท
6) แผนงานการศึก ษา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ ย วกั บการศึก ษา รายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม่ เ ข้า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่น โครงการพั ฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ตั้ งจ่ ายไว้
31,500 บาท
7) แผนงานการศึก ษา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ ย วกั บการศึ ก ษา รายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิ บัติ ราชการที่ ไม่ เข้ าลั กษณะรายจ่ ายหมวดอื่ น โครงการศึกษาดู งานมหกรรมการจั ดการศึ กษาท้ องถิ่น ตั้ งจ่ ายไว้
21,000 บาท
8) แผนงานการศึ กษา งานบริ หารทั่ ว ไปเกี่ ยวกับ การศึก ษา รายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิบั ติร าชการที่ ไม่ เข้ าลั กษณะรายจ่า ยหมวดอื่น ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ (โรงเรี ยนองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลทรายขาว) ตั้งจ่ายไว้ 73,500 บาท
9) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ย วกับ เคหะชุมชน รายจ่า ยเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้
31,500 บาท
3. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
๑) แผนงานบริห ารทั่ วไป งานบริห ารงานทั่ วไป รายจ่า ยเกี่ ยวเนื่ อ งกั บการปฏิ บั ติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 165,375 บาท
2) แผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริ หารงานทั่ ว ไป รายจ่ า ยเกี่ย วเนื่ องกั บการปฏิ บั ติ
ราชการที่ ไม่เข้ าลัก ษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการฝึก อบรมศึก ษาดู งาน และเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบั ติงาน
ให้กับพนักงานส่วนตาบล ลูก จ้างประจา พนั กงานจ้ าง คณะผู้บริห าร สมาชิกสภาท้องถิ่ น และผู้ นาชุมชน ฯลฯ
ตั้งจ่ายไว้ 275,625 บาท
3) แผนงานบริ ห ารทั่ วไป งานบริห ารงานคลั ง รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 33,075 บาท
4) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติง านด้วยการ
บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายไว้ 5,513 บาท
5) แผนงานการศึก ษา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ ย วกั บการศึก ษา รายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 33,075 บาท
6) แผนงานการศึก ษา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ ย วกั บการศึก ษา รายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไม่ เ ข้า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่น โครงการพั ฒนาครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ตั้ งจ่ ายไว้
33,075 บาท

-317) แผนงานการศึก ษา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ ย วกั บการศึก ษา รายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตั้งจ่ายไว้
22,050 บาท
8) แผนงานการศึ กษา งานบริ หารทั่ ว ไปเกี่ ยวกับ การศึก ษา รายจ่ ายเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิบั ติร าชการที่ ไม่ เข้ าลั กษณะรายจ่า ยหมวดอื่น ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ (โรงเรี ยนองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลทรายขาว) ตั้งจ่ายไว้ 77,175 บาท
9) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ย วกับ เคหะชุมชน รายจ่า ยเกี่ ยวเนื่ องกั บ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้
33,075 บาท
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บทที่ 8
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็น กลไกสาคัญที่จ ะสะท้อนให้เห็น ถึงประสิทธิภาพและประสิ ทธิผ ล
ของการดาเนิ นงาน ซึ่งการประเมิ นผลบุ คลากรเป็นการสะท้อนถึ งผลการดาเนิ นงานของผู้ป ฏิบัติง าน ทั้ง ในด้า น
ความสาเร็ จและความล้มเหลวในการปฏิบัติ งาน ที่ผู้เ กี่ยวข้องทุ กฝ่า ยควรรับ ทราบ เพื่ อนาผลการประเมิน ไปใช้
ประโยชน์ในด้ านการพัฒนา การเสริมสร้างขวั ญและกาลังใจ และการตั ดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ
องค์ ก ารบริ หารส่ วนตาบลทรายขาว ตระหนั กถึ งคุ ณค่า ของการประเมิ น ผลบุค ลากร จึ งได้
กาหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
2) การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
เพื่อประเมินผลการปฏิบั ติงานของบุคลากรทุก คนในแต่ ละปี งบประมาณ ซึ่งถือ เป็นหัว ใจสาคั ญ
ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากร เป็ น สิ่ง ที่ จ ะท าให้ บุ ค ลากรสามารถปฏิ บั ติ งานได้ ส าเร็จ ตาม
เป้าหมายที่ องค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาวต้อ งการ ผลการประเมิ นในส่วนนี้ สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่ อ
การวางแผนพัฒ นาบุ คลากรขององค์การบริห ารส่ วนตาบลทรายขาวให้มีคุณลัก ษณะตามที่ องค์ การบริหารส่ว น
ตาบลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะตามภาระงาน
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็น Competency ที่บุคลากรทุกตาแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency
ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว ประกอบด้วย
1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับ บริการ ความตั้ง ใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพื่อ ตอบสนองความต้องการและความพึง พอใจของผู้รั บบริการด้ วยความเต็ มใจได้ อย่ างรวดเร็ว ซึ่งผู้ รับ บริ การ
อาจเป็นได้ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน
1.2) ความซื่อสั ตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติ หน้า ที่ที่แ สดงออกถึงความซื่ อสัต ย์
สุจริ ตในการทางาน โดยประพฤติ ตนตามจรรยาบรรณแห่งวิ ชาชี พ ได้แ ก่การประพฤติ ปฏิ บัติถู กต้ องเหมาะสม
ทั้ง ตามหลั กกฎหมายคุ ณธรรม จริย ธรรม ตลอดจนหลั ก แนวทางในวิ ชาชี พของตน โดยมุ่ ง ประโยชน์ ข อง
สถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3) การมุ่ ง มั่ น เพื่ อ บรร ลุ ค วามส าเร็ จ (Achievement Motivation): ความมุ่ ง มั่ น จ ะ
ปฏิ บัติ งานให้ ดีห รือ ให้ เกิน กว่ ามาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐา นนี้ อาจเป็ น ผลการปฏิ บั ติงานที่ ผ่า นมาของตนเอง
หรือเกณฑ์วั ดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น อีกทั้ งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย

-331.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้ง การแสวงหาความรู้อย่างต่อ เนื่องเพื่อปรับ ปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทางาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
1.5) การท างานเป็ น ที ม ความตั้ ง ใจที่ จ ะท างานร่ ว มกับ ผู้ อื่ น เป็ น ส่ วนหนึ่ ง ในที มงาน
หน่วยงาน หรือ สถาบัน โดยผู้ป ฏิบัติมีฐานะเป็ นสมาชิ กในทีม มิใช่ในฐานะหั วหน้าที ม และมีความสามารถในการ
สร้างและดารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม
2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency)
เป็น Competency ที่ใช้ เฉพาะตาแหน่ งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่ วนราชการองค์การ
บริห ารส่ วนตาบลทรายขาว เพื่ อให้ มั่น ใจว่ าบุค ลากรมี ความรู้ ทักษะความสามารถเพี ยงพอ และมี พฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
2.1) ความรู้แ ละความเข้ า ใจในงานที่ รับ ผิด ชอบ มี ความรู้แ ละความเข้ าใจในระบบและ
ขั้นตอนการทางาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จได้
2.2) ทั ก ษะที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะความช าน าญที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
2.3) พฤติกรรมและความมีวินั ยที่ ส่งผลต่อ การปฏิ บัติง าน การแสดงด้ว ยการกระทาหรื อ
คุณลัก ษณะที่ จาเป็ นต่ อ การปฏิ บัติ งานในงานที่ รับ ผิด ชอบและการปฏิบั ติ ตนตามกฎระเบี ยบ ข้ อ บัง คับ หรื อ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
2.4) การใช้ ทรั พยากรอย่ างคุ้ มค่ า ประหยั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ แสดงถึง การบริ ห าร
จัดการโดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด
รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบประจ าปี บุ ค ลากรขององค์ ก ารบริห ารส่ว นตาบลทรายขาว
อิ ง ตามผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี โดยเกณฑ์ ใ น การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบใน แต่ ล ะ
ปีงบประมาณของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นสาคัญ

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึ กอบรมของบุ คลากรในสังกั ดองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
......................................................
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาว
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ น าข้ อ มูล ที่ ได้ จากแบบสอบถามไปวิเ คราะห์ ป ระกอบการจัด ท าแผนฝึ ก อบรมประจ าปีใ ห้ มี
ประสิ ทธิภาพและสอดคล้องกั บความต้องการของบุค ลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพื่อ ให้เกิด ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผ ลต่อ การพัฒ นาบุ คลากร นอกจากนี้ เพื่อ ให้ส อดคล้ องกั บยุท ธศาสตร์ การพัฒนาบุค ลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทรายขาวจากผลการสารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ต อบแบบสอบถามทั้ง หมด.....66.....คน จากทั้ง หมด......5.......ส่ว นราชการ (คิด เป็ นร้ อยละ
100) มี การกระจายข้ อมู ลอย่ างทั่วถึ งทั้ งเพศ อายุ การศึก ษา ประสบการณ์ และหน้า ที่ค วามรับ ผิดชอบของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ผู้ต อบแบบสอบถามดั งกล่ าว เป็น พนั ก งาน......20.........ร้ อยละ...100.... พนั กงานจ้ า งตาม
ภารกิจ...17.... ร้อยละ....100...... และพนักงานจ้างทั่วไป........11 ร้อยละ...100.........
ระดั บ การศึ ก ษาของผู้ต อบแบบสอบถามเป็ น ผู้ จบปริ ญ ญาโท ร้ อยละ....15.15.......ระดั บ
ปริญญาตรีร้อยละ.....57.58.......และระดับต่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ......27.27.........
เมื่อ พิ จารณาจากประสบการณ์ ในการท างานพบว่า ร้ อยละ..37.88.....อายุ งานไม่เ กิน 5 ปี
ร้อยละ..16.67...มีอายุงานระหว่าง....8......ปี ร้อยละ....45.45.....มีอายุงานมากกว่า 10 ปี
หลักสูตรความต้องการของบุ คลากร
หลักสูตรที่มีความต้องการมากที่สุ ดตามลาดับจากมากไปหาน้อ ย คือ
ลาดับ
หลักสูตร
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
1
หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ล ะตาแหน่ง
2
หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
3
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
4
หลักสูตรด้านการบริหาร
5
หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ส่ วนใหญ่ ข องผู้ ต อบแบบสอบถาม ร้ อ ยละ..90.91.....พอใจที่ จ ะเข้ ารั บ การฝึ ก อบรมใน
หลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรม ร้อยละ....86.96........พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม 5 - 7 วัน ร้อยละ...
15.15.........พอใจในหลัก สูต รที่ มีร ะยะเวลาการฝึ กอบรมมากกว่า 15 วัน ขึ้น ไป ทั้ง นี้ ผู้ต อบแบบสอบถามได้
เลือกตอบมากกว่าหนึ่งทางเลือก
สถานที่ฝึกอบรม
ผู้ต อบแบบสอบถามร้ อ ยละ...........60.61............เห็ น ว่า ควรจั ด ให้มีก ารฝึก อบรมที่ จั ง หวั ด
เชียงรายร้อยละ.............39.39.................เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึก อบรมต่างจั งหวัด
ผลที่คาดว่าจะได้รั บ
จากผลการสารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลทรายขาวจะ
เป็นข้อมูลให้ ได้ทราบความต้องการในการเข้า รับการพัฒ นาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ทัก ษะ ประสบการณ์ของ
บุคลากรในสั งกัดองค์ก ารบริหารส่ว นตาบลทรายขาวทุก ระดั บ เป็ นการสร้ างการมี ส่วนร่วมเพื่อน าข้ อมูล ที่เป็ น

จริ งมาประกอบการวางแผนเชิง กลยุ ทธ์ ในการพั ฒ นาบุ คลากร ตลอดจนงบประมาณค่ าใช้จ่ าย การประเมิ น
ติด ตามผลการฝึ กอบรม เพื่ อ ให้เ กิ ดประสิท ธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลต่อ การพั ฒ นาศั กยภาพของบุ คล ากรเพื่ อ
ประโยชน์ต่อเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
……………………………………………

