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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานส่วนตาบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตาบล ก่อนมอบหมายหน้าที่
ให้ ป ฏิบั ติ เพื่อให้ รู้ ร ะเบี ย บแบบแผนของทางราชการ หลั กและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ
พนักงานส่วนตาบล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพื่อ
เป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การ
บริ หารส่ว นตาบลมีความประสงค์ จะพัฒ นาเพิ่มเติม ให้ ส อดคล้ องกับความจาเป็นในการพัฒ นาของแต่ล ะ
องค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลัก สูตรที่
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยสานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.จังหวัด)
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัด หรือ องค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือ
ภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนการพัฒนา พนักงานส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อั นจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทา
แผนการพัฒ นาต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒ นาพนักงานส่ ว นตาบลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบ
ของแผนอัตรากาลังขององค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทัก ษะ ทัศ นคติที่ดี คุณธรรม จริย ธรรมของ
บุคลากร องค์การบริห ารงานส่ว นตาบลบางขันหมาก ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-21. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากาลัง
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 ไว้ ดังนี้
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
( นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง )
51-3-00-1101-001

สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )
51-3-01-2101-001

1.งานบริหารทั่วไป
2. งานนโยบายและแผน
3.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
4.งานสวัสดิการสังคม

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น )
51-3-04-2102-001

1.งานการเงิน
2.งานบัญชี
3.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น )
51-3-05-2103-001

1.งานก่อสร้าง
2.งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3.งานประสานสาธารณูปโภค
4.งานผังเมือง
5.งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

-3โครงสร้างของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น ) (1)
51-3-01-2101-001

(งาน) บริหารทั่วไป
- นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. (1)
51-3-01-3102-001
- เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.(1) (ว่าง)
51-3-01-4101-001
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปง./ชง.(1) (ว่าง)
51-3-01-4805-001
- พนักงานขับรถยนต์ (1)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )
- พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้า (1)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ ) (ว่าง)
- คนงานทั่วไป (1)
( พนักงานจ้างทั่วไป )
ประเภท
ระดับ
จานวน
อันดับ
จานวน

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ปก./ชก. (1)
51-3-01-3103-001

อานวยการท้องถิ่น
สูง

กลาง

(งาน) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

(งาน) นโยบายและแผน

เชี่ยว
ชาญ

ชานาญการ
พิเศษ

1

ทั่วไป
ชานาญการ
3

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.1
2

ปฏิบัติ
การ
1
ครูผู้ดูแลเด็ก

- นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก. (1)
51-3-01-3801-001
- เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (1)
( ลูกจ้างประจา )

- นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. (1)
51-3-01-3803-001
- ครู คศ.1 (3)
51-3-01-2217-513
51-3-01-2217-514 ( ว่าง )
51-3-01-2217-515
- ผู้ดูแลเด็ก ( ทักษะ ) (2)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )

วิชาการ
ต้น

(งาน) สวัสดิการสังคม

อาวุโส

ชานาญ
งาน

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

1

3

1

ปฏิบัติ
งาน

-4-

โครงสร้างของกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ผู้อานวยการกองคลัง
( นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ) (1)
51-3-04-2102-001

(งาน) การเงิน
-

จานวน

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปก./ชก. (1)
51-3-04-3201-001
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปง./ชง. (1) (ว่าง)
51-3-04-4201-001

ประเภท
ระดับ

(งาน) บัญชี

อานวยการท้องถิ่น
สูง

กลาง

วิชาการ
ต้น
1

เชี่ยว
ชาญ

ชานาญการ
พิเศษ

(งาน) ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

(งาน) พัฒนาและจัดเก็บรายได้

- เจ้าพนักงานพัสดุ ปง./ชง. (1)
51-3-04-4203-001
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (1)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )
(ว่าง)

- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (1 )
51-3-04-4204-001
( ว่าง )
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(1) ( พนักงานจ้างตามภารกิจ )
- คนงานทั่วไป (4)
( พนักงานจ้างทั่วไป )

ทั่วไป
ชานาญการ

ปฏิบัติ
การ
1

อาวุโส

ชานาญ
งาน
1

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

2

4

ปฏิบัติ
งาน
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โครงสร้างของกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ผู้อานวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง ระดับต้น ) (1)
51-3-05-2103-001
นายokpนา

(งาน) ออกแบบและควบคุมอาคาร

(งาน) ก่อสร้าง
- นายช่างโยธา ปง./ชง.(1)
51-3-05-4701-001

- นายช่างโยธา ปง./ชง.(1) (ว่าง)
51-3-05-4701-002

(งาน)อนามัยและสิ่งแวดล้อม

ระดับ
จานวน

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )

อานวยการท้องถิ่น
สูง

กลาง

วิชาการ
ต้น
1

- เจ้าพนักงานประปา
ปง./ชง. (1)
51-3-05-4707-001
- พนักงานผลิตน้าประปา (1)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )
- พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา (1) (ว่าง)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )
- คนงานทั่วไป (2)
( พนักงานจ้างทั่วไป )

(งาน)ผังเมือง

- นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.(1)
51-3-05-3601-001
( ว่าง )
- พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ (2)
( พนักงานจ้างตามภารกิจ )
- คนงานประจารถขยะ (4)
( พนักงานจ้างทั่วไป )
ประเภท

(งาน) ประสานสาธารณูปโภค

เชี่ยว
ชาญ

ชานาญการ
พิเศษ

ทั่วไป
ชานาญการ

ปฏิบัติ
การ

อาวุโส

ชานาญ
งาน
2

ลูกจ้าง
ประจา

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

4

6

ปฏิบัติ
งาน

-62. อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรอบอัตรากาลังเดิม
ที่

ชื่อ - สกุล

1

นายธนู เพชรพรม

2

สานักงานปลัด อบต.
พนักงานส่วนตาบล
นายประกิจ อ่อนแจ้ง

3
4

น.ส.สุภารัตน์ จิตรเกิด
นายเจนณรงค์ ทัดศรี

5
6

น.ส.พรพิมล แสนทวีสุข
นางกชพรรณ ฤทธิรักษ์

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

พนักงานครู
นางชวนพิศ นนทอาสา
น.ส.จีรวรรณ ถึงเจริญ
นางวิยะดา อ่านาคิน
ลูกจ้างประจา
นางปริศนา วงษ์ครุฑ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายไพรวัลย์ กรุแก้ว
นางเฉลียง ปานพรหมมาศ
นางวราพร พ่วงวงษ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจาเนียร พวงไซ

เลขที่ตาแหน่ง
51-3-00-1101-001

ตาแหน่ง
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

ระดับ
กลาง

เลขที่ตาแหน่ง
51-3-00-1101-001

ตาแหน่ง
ปลัด อบต.
( นักบริหารงานท้องถิ่น )

ระดับ
กลาง

เงินเดือน
429,120

เงินเดือน
เงินประจา
ตาแหน่ง
84,000

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

51-3-01-2101-001

หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)

ต้น

51-3-01-2101-001

หัวหน้าสานักปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป)

ต้น

329,760

42,000

-

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
( นิเทศศาสตร์ )
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต
-

51-3-01-3102-001
51-3-01-3103-001

ชก.
ชก.

51-3-01-3102-001
51-3-01-3103-001

293,880
293,880

-

-

ชก.
ปก.

51-3-01-3801-001
51-3-01-3803-001

นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา

ชก.
ชก.

51-3-01-3801-001
51-3-01-3803-001

นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา

ชก.
ปก.

323,760
266,760

-

-

51-3-01-4101-001
51-3-01-4805-001

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

ปง./ชง.
ปง./ชง.

51-3-01-4101-001
51-3-01-4805-001

เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

ปง./ชง.
ปง./ชง.

297,900
297,900

-

-

1520091
1520092
1520211

ครู
ครู
ครู

คศ.1
คศ.1
คศ.1

51-3-01-2217-513
51-3-01-2217-514
51-3-01-2217-515

ครู
ครู
ครู

คศ.1
คศ.1
คศ.1

253,800
253,800
214,920

-

-

-

-

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

-

207,240

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์
บรรทุกน้า
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

112,800

-

-

-

132,480
153,840
139,560

-

-

คนงานทั่วไป

-

108,000

-

-

คุณวุฒิ
การศึกษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
( รัฐศาสตร์ )

ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต

กรอบอัตรากาลังใหม่

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

-

-

ม.3
ม.6
ศึกษาศาสตรบัณฑิต

-

พนักงานขับรถยนต์
บรรทุกน้า
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ป.4

-

คนงานทั่วไป

-

-

เงินค่าตอบแทน
เงินเพิ่มอื่นๆ
84,000

หมายเหตุ

(ว่าง)
(ว่าง)

(ว่าง)

-718

กองคลัง
พนักงานส่วนตาบล
นางศิริรักษ์ เพ็ชรเจริญ

19
20

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

51-3-04-2102-001

ต้น

51-3-04-2102-001

ปก.
ปง./ชง.

51-3-04-3201-001
51-3-04-4201-001

51-3-04-4203-001

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

ปง.

51-3-04-4203-001

ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

น.ส.ปัทมาภรณ์ ทองก้อน
-

บริหารธุรกิจบัณฑิต
-

51-3-04-3201-001
51-3-04-4201-001

21

นางนิตยา วงษ์หนองแวง

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

22

พนักงานจ้างตามภารกิจ
น.ส.ศิชาพัชร์ ฉ่าชื่น
น.ส.อลิษรา เปิ้นวงษ์

-

51-3-04-4204-001

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ปง./ชง.

51-3-04-4204-001

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

บริหารธุรกิจบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได้

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

ศิลปศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
-

-

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

บริหารธุรกิจบัณฑิต

51-3-05-2103-001

ต้น

51-3-05-2103-001

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ครุศาสตรบัณฑิต

51-3-05-3601-001
51-3-05-4701-001
51-3-05-4701-002
51-3-05-4707-001

ปก./ชก.
ชง.
ปง./ชง.
ชง.

51-3-05-3601-001
51-3-05-4701-001
51-3-05-4701-002
51-3-05-4707-001

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
-

-

-

-

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

-

ผู้ช่วยช่างโยธา
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานผลิตน้าประปา

-

-

มัธยมศึกษาปีที่ 3

-

พนักงานขับรถยนต์
บรรทุกขยะ

-

-

ต้น

342,720

42,000

-

ปก.
ปง./ชง.

249,240
192,900

-

-

ปง.

185,160

-

-

ปง./ชง.
-

-

-

112,800
142,200
116,760

-

-

-

108,000
108,000
108,000
108,000

-

-

ต้น

376,080

42,000

ปก./ชก.
ชง.
ปง./ชง.
ชง.
-

230,400
192,900
352,080

-

-

-

148,080
112,800

-

-

-

142,200

-

-

-

142,200

-

-

(ว่าง)
(ว่าง)

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

พนักงานจ้างทั่วไป
น.ส.รัชฎาภรณ์ เต๊ะวงษ์
น.ส.ดารารัตน์ บุญชม
นางสาวนาตยา ประหยัด
กองช่าง
พนักงานส่วนตาบล
นายพรชัย ร่วมสมัคร

35
36

นายวัชระ อินทรสูตร
จ.ส.อ.อนุชา บางผึ้ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นายนพพร ทองสุก
-

37

นายอนิวัตติ์ คาแจ้ง

38

นายสุรศักดิ์ ศรประสิทธิ์

-

(ว่าง)

-

ผู้อานวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง )
นักวิชาการสาธารณสุข
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานการประปา

ผู้อานวยการกองช่าง
( นักบริหารงานช่าง )
นักวิชาการสาธารณสุข
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานการประปา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานขับรถยนต์
บรรทุกขยะ

(ว่าง)

(ว่าง)
(ว่าง)

(ว่าง)

-

39

นายอุดร อ่าสอาด

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

-

40

พนักงานจ้างทั่วไป
นายนิพันธุ์ นุ่มประเสริฐ

มัธยมศึกษาปีที่ 6

-

41

นายจักร์กฤษ ขันจอก

ประถมศึกษาปีที่ 6

42

นายสอาด จันทร์ปาน

43

พนักงานขับรถยนต์
บรรทุกขยะ

8 -

-

-

คนงานประจารถขยะ

-

-

-

คนงานประจารถขยะ

-

ประถมศึกษาปีที่ 6

-

คนงานประจารถขยะ

นายภานุวัฒณ์ ปิ่นพา

ประถมศึกษาปีที่ 6

-

44

นายประเสริฐ ปานจินดา

ประถมศึกษาปีที่ 6

45

นายอานวย เต๊ะวงษ์

ประถมศึกษาปีที่ 4

พนักงานขับรถยนต์
บรรทุกขยะ

-

142,200

-

-

คนงานประจารถขยะ

-

108,000

-

-

-

คนงานประจารถขยะ

-

108,000

-

-

-

-

คนงานประจารถขยะ

-

108,000

-

-

คนงานประจารถขยะ

-

-

คนงานประจารถขยะ

-

108,000

-

-

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

108,000

-

-

-

คนงานทั่วไป

-

-

คนงานทั่วไป

-

108,000

-

-

- 9 -

บทที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกในการ
พัฒนาตนเอง เพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ มี ค วามพร้ อ มในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลและ
ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุ ค ลากรในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางขั น หมากอั น ประกอบด้ ว ย พนัก งาน
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
2. ประชาชนในเขตองค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลบางขัน หมากได้รั บ การบริ การที่ดี สะดวก
รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัด องค์การบริห ารส่วนตาบลบางขันหมากทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
2. ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ได้รับการบริการที่ดี
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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บทที่ 3
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานส่วนตาบล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความสาเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดทายุทธศาสตร์นั้นคือการกาหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมากนั้น ต้อง
เป็ นการจั ดทายุ ทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลั กตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒ นาอาเภอ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความสาเร็จผ่านทาง
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้นา เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติ
ภารกิจของตนให้ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมากในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้าน
ที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
เพื่อให้การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขั นหมาก
มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับ ยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กาหนดกระบวนในการจัดทา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อาเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ในการกาหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางขันหมาก) นั้น เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่สาคั ญในการจัดทายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร
เมื่อได้ทาการศึกษาและทบทวนข้อมูล ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึง
ดาเนินการกาหนดประเด็นสาคัญในยุทธศาสตร์องค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การทา HR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ
“คน” ที่จะทาให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการทา HR SWOT นั้น
- เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทาให้องค์กร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
- เป็นการดาเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจานวนมาก
- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม
- พิจารณาให้ความสาคัญกับจุดอ่อน เป็นลาดับแรก ๆ
- เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควร
จากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว

- 11 ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการทา HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดทายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดทา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้ น ทาให้องค์กรเห็นถึงนัยสาคัญที่มีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จานวนคนในแต่ละช่วงอายุ ทาให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ทาให้การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จานวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจานวนวันที่บุคลากรได้รับ
ในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดาเนินการ
พัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถนาไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการ
พัฒนาคน
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอื่ นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่น แล้วนามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการ
ดาเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สาคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์
จัดลาดับความสาคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดทาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
เมื่อสร้ างยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และทาการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมากแล้ว ลาดับถัดมา ดาเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพื่อ
คัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นนาชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว
มากาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการกาหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์ หรือ
ผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควรกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่กาหนดขึ้น มา
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการกาหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสาเร็จด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปกาหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนาไปสู่การ
ประเมินผลงานประจาปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และ
ความสาเร็จ ทั้งนี้เพื่อนามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กาหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองค์กร
จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการนาข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึ้นนั้นสามารถนามาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กาหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ
1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร
2. การรวบรวมข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสรุปจากแบบสอบถามสารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้
สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
2. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในสานักงานเพิ่มขึ้น
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกาลังคนภาครัฐ
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน
6. การเสริมสร้างภาวะผู้นาให้ แก่ผู้ บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
- โครงสร้างข้าราชการจาแนกแต่ละช่วงอายุ
- อัตราการสูญเสียจาแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมากจะประสบปัญหาในเรื่องอัตรากาลังคน
ที่จะหายไปจากการโอน (ย้าย) ซึ่งกาลังคนดังกล่าวเป็นกาลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
เรื่องการบริหารงานขององค์กร ความพร้อมของกาลังคนที่จะทดแทนกาลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจานวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด

- 13 สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
องค์การบริหารส่วนตาบล
บางขันหมากได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน
มาร่วมกันทา HR SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับบุคลากร ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
- บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน
- มีผู้นาองค์กรที่เข้มแข็ง
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร
- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้า
- ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จาเป็นในการทางานเชิงรุก
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ
- ด้านอัตรากาลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน
- ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทางานแบบบูรณาการ
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี

- 14 3. โอกาส (Opportunities)
- องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่สาคัญต่อประชาชนในพื้นที่
4. ภัยคุมคาม (Threats)
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสาคัญกับองค์กร
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอื้ออานวย ต่อการปฏิบัติงาน
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร
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บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ได้ถูกนามาสรุปเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตาบลประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 ใหม่ และ
จัดทาเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากร
ในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม
เข้าถึงประชาชน มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสาเร็จ
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด
2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางขันหมาก
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลัก สาคัญ
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้นาที่เป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3. สร้างภาวะผู้นา และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กาหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้
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1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
การเข้าถึงประชาชนให้แก่พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ทุกระดับชั้น
3.สร้างภาวะผู้นา และทักษะด้านการบริหาร
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4.สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
1.ร้อยละเฉลี่ยของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่
องค์กรคาดหวัง (% Competency Fit )
2. จานวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี
1.จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา
2. ผลการสารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก
1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้นา
และการบริหารคน
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา
1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน
1. จานวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
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บทที่ 6
หลักสูตรการพัฒนา
การกาหนดแนวทางในการพัฒ นาบุคลากรขององค์การบริห ารส่ว นตาบลบางขันหมาก ได้
พิจารณาและให้ความสาคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา รวมถึงพนักงานจ้างทั้ งส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้ง
ทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง การบริหาร
และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
ครู
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป

กองคลัง ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คนงานทั่วไป

- 18 กองช่าง ประกอบด้วย
1.
ผู้อานวยการกองช่าง
2. นักวิชาการสาธารณสุข
3. นายช่างโยธา
4. เจ้าพนักงานประปา
5. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
6. พนักงานผลิตน้าประปา
7. พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
8. คนงานทั่วไป
การกาหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น
เช่น การจัดฝึกอบรมโดยองค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่น
เป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทางาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการทางาน การ
มอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให้คาปรึกษาแนะนา การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็น
ต้น
การกาหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้การติดตามความส าเร็ จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒ นาบุคลากรที่ได้
กาหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และสอดคล้องสนับสนุนต่อความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักของ องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก จึงได้มีการกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน
โครงการไว้ ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสาเร็จได้ ใน
การกาหนดตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชั ดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง สาหรับตัวชี้วัดแผนงาน
โครงการพัฒนาบุคลากร ได้กาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้

- 19 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
1.1 ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง
(% Competency Fit)
1.2 จานวนวันที่ได้รับ
การพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี

โครงการ

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561 2562 2563

ตัวชี้วัดโครงการ

1.1 โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานส่วนตาบล







1.2 โครงการจัดทา Development Road
Map เพื่อใช้พัฒนาข้าราชการทุกสายงาน
1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
หลักของ อบต.บางขันหมาก
1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม่
1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนาองค์กร

























- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย







1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก







- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย

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

วิธีการ
พัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

การฝึก
อบรม

สานักงานปลัด
อบต.

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบที่
กาหนด

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

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
2.1 จานวนวันต่อคน
ต่อปีที่บุคลากรได้รับ
การพัฒนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา
2.2 ผลการสารวจ
ภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก

โครงการ
2.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายคุณธรรม
2.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับ อบต.
บางขันหมาก ด้วยจรรยาพนักงานส่วนตาบล
2.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน
2.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม
2.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561 2562 2563




































ตัวชี้วัดโครงการ
- มีเครือข่ายคุณธรรมอย่างน้อย
7 เครือข่าย
- ร้อยละของบุคลากรกรมที่รู้
ข้อบังคับ
- มีการช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อย
จานวน 3 วันต่อคนต่อปี
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้า
รับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
อบต.

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบ
ที่กาหนด

- 21ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์
3. สร้างภาวะผู้นา
และทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ที่
เข้มแข็งให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้
ในการจูงใจพัฒนา
และมอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
3.1จานวนวันต่อคนต่อ
ปีที่บุคลากรซึ่งดารง
ตาแหน่งผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ภาวะผู้นาและการ
บริหารคน
3.2 ผลการประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา

โครงการ
3.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน
LeadershipCompetency แบบ
360 องศา
3.2 โครงการพัฒนาภาวะผู้นา และทักษะ
การให้คาปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร้าง
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเลิศ
3.3 โครงการพัฒนาความรู้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บังคับบัญชา (HR For
Line Manager)
3.4 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561 2562 2563

ตัวชี้วัดโครงการ







- ระดับความสาเร็จในการพัฒนา
ระบบการประเมิน







- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ







- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ







- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่เข้า
รับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัด
อบต.

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบ
ที่กาหนด

- 22 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

4.สร้างวัฒนธรรมการ 4.1 จานวนวันต่อคนต่อปีที่
ทางานร่วมกันอย่างมี บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความสุข
หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การสร้างวัฒนธรรมการ
ทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข
4.2 ผลการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
องค์กร

โครงการ
4.1 โครงการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมของ
พนักงาน “ เพื่อนพ้อง น้องพี่”
4.2 โครงการเชิดชูเกียติพนักงาน
ส่วนตาบล พนักงานครู
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
4.3 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561
2562 2563

ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผล

- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

การฝึกอบรม

สานักงานปลัด
อบต.

ทดสอบตามแบบ
ที่กาหนด













- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

การคัดเลือก

สานักงานปลัด
อบต.

ทดสอบตามแบบ
ที่กาหนด







- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย

การฝึกอบรม

สานักงานปลัด
อบต.

ทดสอบตามแบบ
ที่กาหนด

ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

การประเมินผล

- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ

จัดกิจกรรม
แบ่งปันความรู้
และแลกเปลี่ยน
ความรู้ในการ
ประชุม

สานักงานปลัด
อบต.

ทดสอบตามแบบ
ที่กาหนด

- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย

การฝึกอบรม

สานักงานปลัด
อบต.

ทดสอบตามแบบ
ที่กาหนด

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์
5. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
5.1จานวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรได้รับการพัฒนา
หรือเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
5.2 ผลการประเมินความรู้
ที่บุคลากรได้รับ

โครงการ
5.1 แผนการจัดการองค์ความรู้ใน
องค์กร

5.2 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561
2562 2563
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บทที่ 7
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่ง
ปรากฏดังนี้
๑. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 150,000 บาท
๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 60,000 บาท
3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท
4) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
5) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 5,000 บาท
6) แผนงานเคหะและชุม ชน งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ยวกับ เคหะและชุม ชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท
7) แผนงานการพาณิช ย์ งานกิจการประปา หมวดค่าตอบแทนใช้ส อบและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท
๑. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวั ส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท
๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท
4) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
5) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท
6) แผนงานเคหะและชุม ชน งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ยวกับ เคหะและชุม ชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
7) แผนงานการพาณิช ย์ งานกิจการประปา หมวดค่าตอบแทนใช้ส อบและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท

- 24 ๑. ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท
๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท
4) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
5) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท
6) แผนงานเคหะและชุม ชน งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ยวกับ เคหะและชุม ชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
7) แผนงานการพาณิช ย์ งานกิจการประปา หมวดค่าตอบแทนใช้ส อบและวัส ดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท

- 25 -

บทที่ 8
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสาคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดาเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
ความสาเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
“ข้อ ๔/๑ การกาหนดตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ตาแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรอง
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
(๒) ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับ
ส่วนระดับกอง ระดับสานักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตาแหน่งระดับที่เรียกชื่ออย่าง
อื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
(๓) ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาแหน่งที่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด เพื่อ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
(๔) ตาแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตาแหน่งที่ไม่ใช่ตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งประเภท
อานวยการและตาแหน่งประเภทวิชาการตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น ”
“ข้อ ๔/๒ ตาแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีระดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ตาแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(๒) ตาแหน่ง ประเภทอานวยการท้องถิ่น
(ก) ระดับต้น
(ข) ระดับกลาง
(ค) ระดับสูง
(๓) ตาแหน่งประเภทวิชาการ
(ก) ระดับปฏิบัติการ
(ข) ระดับชานาญการ
(ค) ระดับชานาญการพิเศษ
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ

- 26 (๔) ตาแหน่งประเภททั่วไป
(ก) ระดับปฏิบัติงาน
(ข) ระดับชานาญงาน
(ค) ระดับอาวุโส
การจัดพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตาแหน่งและระดับตาแหน่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด”
การกาหนดมาตรฐานของตาแหน่งและอัตราตาแหน่งให้จาแนกตาแหน่งเป็นประเภทและสาย
งานตามลักษณะงาน และจัดตาแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ใน
ระดับเดียวกันโดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกันโดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่ความ
รับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบกับลักษณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีขนาดแตกต่างกันด้วยทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
“การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้มีคณะกรรมการขึ้นพิจารณาโดย
ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด”
“การประเมินผลการปฏิบัติงานให้คานึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรม
ตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดทาการประเมินอย่างน้อยปีละ
๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจงหรือขอคาปรึกษาด้วย”
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๑. ความรู้ที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๑.๑ ความรู้ที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจานวน ๒๑ ด้าน ดังนี้
๑.๑.๑ ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
๑.๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
๑.๑.๓ ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
๑.๑.๔ ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
๑.๑.๕ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
๑.๑.๖ ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
๑.๑.๗ ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล
๑.๑.๘ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
๑.๑.๙ ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA), การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ
๑.๑.๑๐ ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ
๑.๑.๑๑ ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

- 27 ๑.๑.๑๒ ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
๑.๑.๑๓ ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี
๑.๑.๑๔ ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ
๑.๑.๑๕ ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
๑.๑.๑๖ ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
๑.๑.๑๗ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
๑.๑.๑๘ ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
๑.๑.๑๙ ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
๑.๑.๒๐ ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software)
และเน็ตเวิร์ก(Network)
๑.๑.๒๑ ความรู้เรื่องบรรณารักษ์
๑.๒ การกาหนดความรู้ที่จาเป็นประจาสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
๑.๒.๑ สายงานในตาแหน่งประเภทบริหาร ให้กาหนดความรู้ที่จาเป็นประจาสายงานไว้อย่าง
น้อยสายงานละ ๗ ด้าน
๑.๒.๒ สายงานในตาแหน่งประเภทอานวยการ ให้กาหนดความรู้ที่จาเป็นประจาสายงานไว้
อย่างน้อยสายงานละ ๗ ด้าน
๑.๒.๓ สายงานในตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้กาหนดความรู้ที่จาเป็นประจาสายงานไว้อย่าง
น้อยสายงานละ ๕ ด้าน
๑.๒.๔ สายงานในตาแหน่งประเภททั่วไป ให้กาหนดความรู้ที่จาเป็นประจาสายงานไว้อย่าง
น้อยสายงานละ ๓ ด้าน
๑.๓ การกาหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ที่จาเป็นในงานของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกาหนด
๒. ทักษะที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๒.๑ ทักษะที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจานวน ๙ ด้าน ดังนี้
๒.๑.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล
๒.๑.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
๒.๑.๓ ทักษะการประสานงาน
๒.๑.๔ ทักษะในการสืบสวน
๒.๑.๕ ทักษะการบริหารโครงการ
๒.๑.๖ ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และถ่ายทอดความรู้
๒.๑.๗ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
๒.๑.๘ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
๒.๑.๙ ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
๒.๒ การกาหนดทักษะที่จาเป็นประจาสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
๒.๒.๑ สายงานในตาแหน่งประเภทบริหาร ให้กาหนดทักษะที่จาเป็นประจาสายงานไว้ อย่าง
น้อยสายงานละ ๔ ด้าน
๒.๒.๒ สายงานในตาแหน่งประเภทอานวยการ ให้กาหนดทักษะที่จาเป็นประจาสายงานไว้
อย่างน้อยสายงานละ ๔ ด้าน

- 28 ๒.๒.๓ สายงานในตาแหน่งประเภทวิชาการ ให้กาหนดทักษะที่จาเป็นประจาสายงานไว้อย่าง
น้อยสายงานละ ๓ ด้าน
๒.๒.๔ สายงานในตาแหน่งประเภททั่วไป ให้กาหนดทักษะที่จาเป็นประจาสายงานไว้อย่าง
น้อยสายงานละ ๓ ด้าน
๒.๓ การกาหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นกาหนด
๓. สมรรถนะที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๓.๑ สมรรถนะที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จาแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๓.๑.๑ สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับตาแหน่ง
จาเป็นต้องมีเพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สังคม และประเทศชาติ
ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ ดังนี้
๓.๑.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
๓.๑.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๓.๑.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ
๓.๑.๑.๕ การทางานเป็นทีม
๓.๑.๒ สมรรถนะประจาผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการในตาแหน่งประเภทบริหาร
และอานวยการ ซึ่งต้องกากับดูแลทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องมีในฐานะผู้นาที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อนาทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔
สมรรถนะ ดังนี้
๓.๑.๒.๑ การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง
๓.๑.๒.๒ ความสามารถในการเป็นผู้นา
๓.๑.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาคน
๓.๑.๒.๔ การคิดเชิงกลยุทธ์
๓.๑.๓ สมรรถนะประจาสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่กาหนดเฉพาะสาหรับประเภทและ
ระดับตาแหน่งในสายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการที่ดารงตาแหน่งในสาย
งานนั้น สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๒๒ สมรรถนะ ดังนี้
๓.๑.๓.๑ การกากับติดตามอย่างสม่าเสมอ
๓.๑.๓.๒ การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ
๓.๑.๓.๓ การแก้ปัญหาและดาเนินการเชิงรุก
๓.๑.๓.๔ การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล
๓.๑.๓.๕ การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์
๓.๑.๓.๖ การคิดวิเคราะห์
๓.๑.๓.๗ การบริหารความเสี่ยง

- 29 ๓.๑.๓.๘ การบริหารทรัพยากร
๓.๑.๓.๙ การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย
๓.๑.๓.๑๐ การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
๓.๑.๓.๑๑ การวางแผนและการจัดการ
๓.๑.๓.๑๒ การวิเคราะห์และการบูรณาการ
๓.๑.๓.๑๓ การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
๓.๑.๓.๑๔ การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๓.๑.๓.๑๕ การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์
๓.๑.๓.๑๖ ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์
๓.๑.๓.๑๗ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น
๓.๑.๓.๑๘ ความคิดสร้างสรรค์
๓.๑.๓.๑๙ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
๓.๑.๓.๒๐ จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
๓.๑.๓.๒๑ ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ
๓.๑.๓.๒๒ สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น
๓.๒ การกาหนดสมรรถนะที่จาเป็นประจาสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้
๓.๒.๑ สมรรถนะหลัก ให้กาหนดเป็นสมรรถนะที่จาเป็นประจาสายงานในทุกประเภทและ
ระดับตาแหน่งทั้ง ๕ สมรรถนะ
๓.๒.๒ สมรรถนะประจาผู้บริหาร ให้กาหนดเป็นสมรรถนะที่จาเป็นประจาสายงานในตาแหน่ง
ประเภทบริหารและอานวยการ ทั้ง ๔ สมรรถนะ
๓.๒.๓ สมรรถนะประจาสายงาน ให้กาหนดเป็นสมรรถนะที่จาเป็นประจาสายงานในทุก
ประเภทและระดับตาแหน่งไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ สมรรถนะ
๓.๓ การกาหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถนะที่จาเป็นในงานของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นกาหนด
การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
การพิจารณาความดีความชอบประจาปีบุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
อิง ตามผลการประเมิ น การปฏิบั ติ ง านประจ าปี โดยเกณฑ์ ในการพิ จ ารณาความดี ค วามชอบในแต่ ล ะ
ปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล เป็นสาคัญ

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
ที่ 398 / 2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
( พ.ศ. 2561 – 2563 )
…………………………..…………

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้การบริหารงานบุคคล และการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการให้บริการประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ( พ.ศ. 2561 – 2563 ) ดังนี้
1. นางณัฐกานต์
เขื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็น ประธานกรรมการ
2. นายธนู
เพชรพรม ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็น กรรมการ
3. นางศิริรักษ์
เพ็ชรเจริญ ผู้อานวยการกองคลัง
เป็น กรรมการ
4. นายพรชัย
ร่วมสมัคร ผู้อานวยการกองช่าง
เป็น กรรมการ
5. นายประกิจ
อ่อนแจ้ง หัวหน้าสานักปลัด
เป็น กรรมการ
และเลขานุการ
6. นางสาวสุภารัตน์ จิตรเกิด
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ
ทาหน้าที่
พิจารณาจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ( พ.ศ. 2561 – 2563 ) ในทุกตาแหน่งหน้าที่ รวมทั้งรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงาน หรือผลการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางขันหมาก
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
ณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก
( นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
( พ.ศ. 2561 – 2563 )
ครั้งที่ 1 /2560
วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก
------------------------------------ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก
นายธนู เพชรพรม
นางศิริรักษ์ เพ็ชรเจริญ
นายพรชัย ร่วมสมัคร
นายประกิจ อ่อนแจ้ง

6. นางสาวสุภารัตน์ จิตรเกิด

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 ความสาคัญของการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
1.2 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
3.1 กาหนดกรอบแนวทางร่างแผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่นๆ ( ถ้ามี )

เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1
นายธนู เพชรพรม

เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- ตามที่ได้มีคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก ที่ 398 / 2557 ลงวันที่
22 สิงหาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
พ.ศ. 2561 – 2563 ประกอบด้วย
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1.
2.
3.
4.
5.

นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก
นายธนู เพชรพรม
นางศิริรักษ์ เพ็ชรเจริญ
นายพรชัย ร่วมสมัคร
นายประกิจ อ่อนแจ้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด

6. นางสาวสุภารัตน์ จิตรเกิด นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

เพื่อให้คณะกรรมการได้ดาเนินการกาหนดร่างแผนการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.25561– 2563
โดยสอดคล้อง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล และใช้แผนการพัฒนาบุคลากรเป็นกรอบในการ
พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรมอันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งต่าง ๆ ของพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการและการ
ให้บริการประชาชน
ที่ประชุม

รับทราบ
ความสาคัญของการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางขันหมาก

นายธนู เพชรพรม

แผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก มีดังนี้
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
บางขันหมาก
2. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
3. เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมากในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ที่ประชุม

รับทราบ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร

นายธนู เพชรพรม

- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล
กาหนดให้
องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
ส่วนตาบล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น
พนักงานส่วนตาบลที่ดี โดยองค์การบริหารส่วนตาบล ต้องดาเนินการพัฒนาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ( ก.อบต.จังหวัด ) กาหนด
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ที่ประชุม

เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมใน
ห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม
ให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการ
พัฒนาของแต่ละองค์การบริหารส่วนตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ตาบลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล กาหนด
เป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
การพัฒนาพนักงานส่วนตาบลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ
ได้
และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
สานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล ต้นสังกัด
หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบล
ต้นสังกัด
หรือองค์การบริหารส่วนตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือ
ภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลพบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ตาบล กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน ส่วนตาบล ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนพัฒนา
พนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของ
องค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
- กาหนดกรอบแนวทางร่างแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2561 – 2563

นายธนู เพชรพรม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณากาหนดกรอบการทาแผนการพัฒนาบุคลากร ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2561 –
2563

ที่ประชุม

-

มีมติกาหนดกรอบการทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบลขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2561 2563 ดังนี้

-41. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่
โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น
2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
ได้แก่
ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ
เช่น
งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานช่าง เป็นต้น
3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย
สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย เป็นต้น
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักสูตรการพัฒนาสาหรับพนักงานส่วนตาบลแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
4. หลักสูตรด้านการบริหาร
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
วิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ตามความจาเป็น ความเหมาะสม ดังนี้
1. การปฐมนิเทศ
2. การฝึกอบรม
3. การศึกษา หรือดูงาน
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
5. การสอนงาน การให้คาปรึกษา หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
นายธนู เพชรพรม

- การจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร นั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง
๓ ปี และข้อบัญญัติฯขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง จึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนา
บุคลากร ให้คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการให้เหมาะสมกับองค์กร ตามเอกสารแนบ
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ระเบียบวาระที่ 4
นายธนู เพชรพรม

เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )
- มีกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

- ไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม

นายธนู เพชรพรม

- เมื่อไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม ขอเลิกประชุม

เลิกประชุม

เวลา 11.30 น.

(ลงชื่อ)

สุภารัตน์ จิตรเกิด

ผู้จดรายงานการประชุม

( นางสาวสุภารัตน์ จิตรเกิด )
ผู้ช่วยเลขานุการ

(ลงชื่อ)

ประกิจ อ่อนแจ้ง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นายประกิจ อ่อนแจ้ง )
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

ณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

( นางณัฐกานต์ เขื่อนจันทึก )
ประธานกรรมการฯ

ภาคผนวก

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
( พ.ศ. 2561 – 2563 )

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
( พ.ศ. 2561 – 2563 )

แบบสรุปแผนการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
( พ.ศ. 2561 – 2563 )

แบบสรุปแผนการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขันหมาก อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
( พ.ศ. 2561 - 2563 )
ที่
1

2

หลักสูตรการ
พัฒนา
โครงการด้านการ
พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด
ทันต่อเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในงาน
โดยใช้ระบบ
สมรรถนะเป็น
เครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการ
การพัฒนา

หลักการเหตุผลและความจาเป็น
ในการพัฒนา
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ อบต. และบทบาทหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ
การพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป

โครงการด้านการ
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมจิตอาสา
การเข้าถึง
ประชาชนให้แก่
ข้าราชการทุก
ระดับชั้น

เพื่อเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี

พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป

วิธีการพัฒนา
- การฝึกอบรม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา

- การฝึกอบรม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา

ระยะเวลาการ
พัฒนา
ภายในปีงบประมาณ
2561 - 2563

งบประมาณ

วิธีการติดตามและ
ประเมิน
200,000 บาท ทดสอบตามแบบที่
กาหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบ

ภายในปีงบประมาณ
2561 - 2563

60,000 บาท

ทดสอบตามแบบที่
กาหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบ

ที่
3

4

5

หลักสูตรการ
พัฒนา
โครงการด้านการ
สร้างภาวะผู้นาและ
ทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ที่
เข้มแข็งให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ใช้ในการจูงใจ
พัฒนาและ
มอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา
โครงการด้านการ
สร้างวัฒนธรรมการ
ทางานร่วมกันอย่าง
มีความสุข

หลักการเหตุผลและความจาเป็น
ในการพัฒนา
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของผู้บังคับบัญชา ให้มีทักษะ
ความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น มีภาวะผู้นา
และทักษะการให้คาปรึกษา เพื่อจูง
ใจเพื่อสร้างผู้บังคับบัญชาที่เป็นเลิศ

เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมของ
พนักงานให้ทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ
การพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่ง ปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
และ ผู้อานวยการ
กองช่าง

พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไป
โครงการด้านการ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในองค์กร พนักงานส่วนตาบล
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ลูกจ้างประจา
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
พนักงานจ้างตาม
การเป็นองค์กรแห่ง
ภารกิจ พนักงานจ้าง
การเรียนรู้
ทั่วไป

วิธีการพัฒนา
- การฝึกอบรม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา

ระยะเวลาการ
งบประมาณ
วิธีการติดตามและ
พัฒนา
ประเมิน
ภายในปีงบประมาณ 100,000 บาท ทดสอบตามแบบที่
2561 – 2563
กาหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบ

- การฝึกอบรม

ภายในปีงบประมาณ
2561 – 2563

-

ทดสอบตามแบบที่
กาหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบ

- การฝึกอบรม
- การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา

ภายในปีงบประมาณ
2561 – 2563

-

ทดสอบตามแบบที่
กาหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาทราบ

ผู้รับรองข้อมูล
ธนู เพชรพรม
( นายธนู เพชรพรม )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

