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คานา
การจั ดทาแผนการพัฒ นาพนั กงานเทศบาล ของเทศบาลตาบลห้ ว ยซ้อ อาเภอเชีย งของ
จังหวัดเชีย งรายนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เป็นแผนที่เกิดขึ้นตามประกาศคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย(ก.จ.จ.เชียงราย) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ได้คานึงถึงภารกิจ
อานาจหน้ าที่ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แ ก้ไ ขเพิ่ มเติ ม
ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และนโยบายการกระจายอานาจของรัฐบาลที่ต้องการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ
จากส่วนกลางลงมาสู่ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร
ขององค์กรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทของ
เทศบาลตาบลห้วยซ้อ โดยได้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรแต่ละตาแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน
หลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ล ะตาแหน่ง ด้านการบริห ารและด้านคุณ ธรรมและจริยธรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตาบลห้วยซ้อ ต่อไป
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดเชียงราย เรื่ อง หลั กเกณฑ์และเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 กาหนดให้เทศบาล
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ พนักงานเทศบาลในระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริ ย์ ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่ อเป็น พนักงานเทศบาลที่ ดี
โดยเทศบาลต้ องดาเนิ น การพัฒ นาให้ ค รบถ้ ว นตามหลั ก สู ต รที่ค ณะกรรมการพนั กงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
กาหนด เช่ น การพัฒ นาด้ า นความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติร าชการ ให้ ใ ช้วิ ธีก ารฝึ ก อบรมในห้ อ งฝึ ก อบรม
การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่ เทศบาล
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ เทศบาล
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) สานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัด
ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลองค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 5
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม อั น จะท าให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ในต าแหน่ ง นั้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพในการจัดทาแผนการพัฒนาต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
มีระยะเวลา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ตามกรอบของแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2563) ของเทศบาล นั้น
เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลห้วยซ้อ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยซ้อ
ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากาลัง
1.1 โครงสร้างส่วนราชการ ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
ของเทศบาลตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
หมายเหตุ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)
รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น)

1. สานักปลัดเทศบาล
1. สานักปลัดเทศบาล
- งานพัฒนาชุมชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานทะเบียนและบัตร
- งานทะเบียนและบัตร
- งานนิติการ
- งานนิติการ
- งานสาธารณสุขชุมชน
- งานสาธารณสุขชุมชน
- งานเกษตร
- งานเกษตร
- งานเลือกตั้ง
- งานเลือกตั้ง
1.1 ฝ่ายอานวยการ
1.1 ฝ่ายอานวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทัว่ ไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานการเจ้าหน้าที่
1.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
1.2 ฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป
- งานธุรการ
- งานธุรการ
- งานรัฐพิธี
- งานรัฐพิธี
- งานเลขานุการผู้บริหาร
- งานเลขานุการผู้บริหาร
2. กองคลัง
2. กองคลัง
- งานพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานธุรการ
- งานธุรการ
- งานบริหารงานคลัง
- งานบริหารงานคลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
3. กองช่าง
3. กองช่าง
- งานธุรการ
- งานธุรการ
- งานสาธารณูปโภค
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานแบบแผนและก่อสร้าง
- งานสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การท่ อ งเที่ ย ว และ
การเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา
และสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
สาธารณูปโภคที่
จาเป็นในเขตพื้นที่
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
4. กองการศึกษา
- งานธุรการ
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
5. หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
4. กองการศึกษา
- งานธุรการ
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
5. หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา
และสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร

1.2 โครงสร้างอัตรากาลัง ตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
ของเทศบาลตาบลห้วยซ้อ อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
กรอบโครงสร้างส่วนราชการภายในปัจจุบัน
- ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)
- รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

1. สานักปลัดเทศบาล
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา
- นิติกรชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
1.1 ฝ่ายอานวยการ
- หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
- นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 3 อัตรา
1.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 2 อัตรา
2. กองคลัง
- ผู้อานวยการกองคลัง
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานคลัง ระดับ กลาง)
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จานวน 1 อัตรา
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น)
- นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 1 อัตรา

กรอบโครงสร้างส่วนราชการภายในใหม่
- ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง)
- รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น)

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

1. สานักปลัดเทศบาล
- หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา
- นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ จานวน 1 อัตรา
- นิติกรชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
- นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ จานวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
1.1 ฝ่ายอานวยการ
- หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
- นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
- นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
จานวน 3 อัตรา
1.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 2 อัตรา
2. กองคลัง
- ผู้อานวยการกองคลัง
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานคลัง ระดับ กลาง)
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชานาญการ จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จานวน 1 อัตรา
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานคลัง ระดับ ต้น)
- นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ จานวน 1 อัตรา
- เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
จานวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 1 อัตรา

หมายเหตุ

กรอบโครงสร้างส่วนราชการภายในปัจจุบัน
3. กองช่าง
- ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
ลูกจ้างประจา
- พนักงานจดมาตรวัดน้า
(บุคลากรถ่ายโอน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- คนงานเครื่องสูบน้า
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
- นายช่างโยธาชานาญงาน
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

จานวน 1 อัตรา
จานวน 2 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

กรอบโครงสร้างส่วนราชการภายในใหม่
3. กองช่าง
- ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น)
- นายช่างโยธาชานาญงาน
- นายช่างโยธา (ปง./ชง.)
ลูกจ้างประจา
- พนักงานจดมาตรวัดน้า
(บุคลากรถ่ายโอน)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- คนงานเครื่องสูบน้า
พนักงานจ้างทั่วไป
- คนงานทั่วไป

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 2 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 2 อัตรา

4. กองการศึกษา
- ผู้อานวยการกองการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
- หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 4 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 4 อัตรา
- ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 1 อัตรา

4. กองการศึกษา
- ผู้อานวยการกองการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
- หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
จานวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น)
- นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
จานวน 1 อัตรา
- ครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 4 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน 4 อัตรา
- ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 1 อัตรา

5. หน่วยตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ จานวน 1 อัตรา

5. หน่วยตรวจสอบภายใน
- นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ จานวน 1 อัตรา

หมายเหตุ

2. อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา ครู และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลห้วยซ้อ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่

ตาแหน่งเลขที่

1 12-2-00-1101-001
2 12-2-00-1101-002
สานักปลัดเทศบาล
3 12-2-01-2101-001
4 12-2-01-2101-002
5 12-2-01-2101-003
6 12-2-01-3101-001
7 12-2-01-3102-001
8 12-2-01-3103-001
9 12-2-01-3104-001
10 12-2-01-3105-001
11 12-2-01-3106-001
12 12-2-01-3801-001
13 12-2-01-4101-001
14 12-2-01-4805-001
พนักงานจ้างตามภารกิจ
15
-

16

-

ชื่อ - สกุล
ผูด้ ารงตาแหน่ง
นายจิโรจน์ บัวชูก้าน
นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานครู
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน /
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง
นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหารงานท้องถิ่น

ตาแหน่งประเภท/
ประเภท
บริหารท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น

กลาง
ต้น

นายชัยสิริ เศรษฐสิริวาณิช
นางนรกมล ประมวลการ
นางวนิดา ช่างเก็บ
นางสาวลัดดาวัลย์ แสงฟ้าเลื่อน
นางสาวเหมือนชนก อะทะไชย
นางสาวภิณญาฎา เกตุโสภา
นางสาวจิรพัชร ทะระ
นางสาวนันทนา มรกต
นายเกรียงศักดิ์ ปัญญาสุ
นางพิมพา อะทะจา
นายสมเจตน์ ขุนแพง

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
-

นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นิติกร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อานวยการท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป

ต้น
ต้น
ต้น
ชานาญการ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ปง./ช.
ชานาญงาน

ระดับ

นางสาวลาวัณย์ มหาวรรณ

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

มีคุณวุฒิ

-

นางสาวกัญญารัตน์ นันทะเสน

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

มีคุณวุฒิ

-

หมายเหตุ

สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.63
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.63
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้

ที่

ตาแหน่งเลขที่

17

-

ชื่อ - สกุล
ผูด้ ารงตาแหน่ง
-

18

-

นายดุษฎีพงษ์ ชุมภูวงศ์

19

-

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานครู
-

ชื่อตาแหน่งในสายงาน /
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตาแหน่งประเภท/
ประเภท
มีคุณวุฒิ

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

มีคุณวุฒิ

-

นายสมพงษ์ วังศรี

-

พนักงานขับรถยนต์

มีทักษะ

-

พนักงานจ้างทั่วไป
20
-

นายจันทร์ จันตา

-

คนงานทั่วไป

-

-

21

-

นางมนทิรา เงาแสง

-

คนงานทั่วไป

-

-

22

-

นายศักดิ์ดา แก้วประภา

-

คนงานทั่วไป

-

-

23

-

นายอนุพงษ์ นวะพิศ

-

คนงานทั่วไป

-

-

ระดับ

หมายเหตุ

-

ตาแหน่งว่าง
อปท.สรรหา
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.63
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 – 1 พ.ค.61
(อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
วันที่ 2 พ.ค.61)
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้

ที่

ตาแหน่งเลขที่

กองคลัง
24 12-2-04-2102-001
25 12-2-04-2102-002
26 12-2-04-3201-001
27 12-2-04-3203-001
28 12-2-04-4101-002

ชื่อ - สกุล
ผูด้ ารงตาแหน่ง
นางวาสนา ทรัพย์ทวี
นางสาวนาวะรินทร์ สุวรรณทา
นางสาวทิวา ระวังศรี
นางอัชลาวัลย์ ช่างปัด
-

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานครู
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
-

ชื่อตาแหน่งในสายงาน /
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง

ตาแหน่งประเภท/
ประเภท

ระดับ

นักบริหารงานคลัง
นักบริหารงานคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานธุรการ

อานวยการท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป

กลาง
ต้น
ชานาญการ
ชานาญการ
ปง./ชง.
ปฏิบัติงาน

29 12-2-04-4203-001
พนักงานจ้างตามภารกิจ
30
-

นางวราพร ไชยราช

-

เจ้าพนักงานพัสดุ

ทั่วไป

นางสาวพิกุลทอง ปาโท้

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

มีคุณวุฒิ

-

31

-

นางสาวกาญชญาภัค ปัญญาสุ

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

มีคุณวุฒิ

-

32

-

นางสาวนุชรินทร์ จินะสิทธิ์

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

มีคุณวุฒิ

-

หมายเหตุ

ร้องขอให้ กสถ.
สอบแข่งขัน
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.63
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.63
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.63
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้

ที่

ตาแหน่งเลขที่

กองช่าง
33 12-2-05-2103-001
34 12-2-05-2103-002
35 12-2-05-4701-001
36 12-2-05-4701-002
ลูกจ้างประจา
37
002
38
003
พนักงานจ้างตามภารกิจ
39
-

ชื่อ - สกุล
ผูด้ ารงตาแหน่ง

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานครู

นายวัฒนา สิทธิโสด
นายเอกวัฒน์ อะทะไชย
นายธิติพงษ์ แก้ววิทูรย์
-

ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-

ชื่อตาแหน่งในสายงาน /
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง

ตาแหน่งประเภท/
ประเภท

ระดับ

นักบริหารงานช่าง
นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา

อานวยการท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น
ทั่วไป
ทั่วไป

ต้น
ต้น
ชานาญงาน
ปง./ชง.
อุดหนุน
อุดหนุน

นายสิงห์ ดวงสุข
นายดิเรก ไชยลังการ

-

พนักงานจดมาตรวัดน้า
พนักงานจดมาตรวัดน้า

ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา

นายประเสริฐ จินะสาม

-

คนงานประจาเครื่องสูบน้า

มีทักษะ

พนักงานจ้างทั่วไป
40
-

นายสิรภพ มหาวรรณ์

-

คนงานทั่วไป

41

นายถิรวุฒิ ต๊ะสิน

-

คนงานทั่วไป

-

หมายเหตุ

ร้องขอให้ กสถ.
สอบแข่งขัน

-

สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.63
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้

-

-

-

-

สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้

ที่

ตาแหน่งเลขที่

กองการศึกษา
42 12-2-08-2107-001
43 12-2-08-2107-002

ชื่อ - สกุล
ผูด้ ารงตาแหน่ง
นางภาวรินทร์ มูลวงค์
-

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานครู
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

ตาแหน่งประเภท/
ประเภท

ระดับ

นักบริหารงานการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา

อานวยการท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น

ต้น
ต้น

นักวิชาการศึกษา

วิชาการ

ปฏิบัติงาน

นายปราการ แปงกลาง

นางธัชพร เนตรนันไชย

-

ผู้ดูแลเด็ก

มีทักษะ

-

50

-

นางแสงธร จันทร์วันเพ็ญ

-

ผู้ดูแลเด็ก

มีทักษะ

-

51

-

นางจีราวรรณ จันตา

-

ผู้ดูแลเด็ก

มีทักษะ

-

52

-

นางสาวอรวรรณ ขุนแพง

-

ผู้ดูแลเด็ก

มีทักษะ

-

ครู
ครู
ครู
ครู

ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

หมายเหตุ

ร้องขอให้ กสถ.
สอบแข่งขัน

44 12-2-08-3803-001
ครูผดู้ ูแลเด็ก
45 12-2-08-2204-387
46 12-2-08-2204-388
47 12-2-08-2204-389
48 12-2-08-2204-390
พนักงานจ้างตามภารกิจ
49
-

นางกุลลดา ไชยชนะ
นางวนิดา ซุ้ยทา
นางสาวโสภี กาจัด
นางบุษกร ระจัน

-

ชื่อตาแหน่งในสายงาน /
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง

ค.ศ.1
ค.ศ.1
ค.ศ.1
ค.ศ.1
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.63
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.63
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.63
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้
สัญญาจ้าง
1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.63
(ยังมีภารกิจทีจ่ ะต้อง
ดาเนินการถึงปีงบ 63)
คงตาแหน่งไว้

ที่

ตาแหน่งเลขที่

53

-

หน่วยตรวจสอบภายใน
54 12-2-12-3205-001

ชื่อ - สกุล
ผูด้ ารงตาแหน่ง
นางสาวสิริณัฐ ไชยชนะ

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานครู
-

ชื่อตาแหน่งในสายงาน /
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก

ตาแหน่งประเภท/
ประเภท
มีคุณวุฒิ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

วิชาการ

ระดับ
ชานายการ

หมายเหตุ
ตาแหน่งว่าง
อปท.สรรหา

-4บทที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่ างมีประสิทธิ ผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติ งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.................อันประกอบด้วย พนักงาน
เทศบาล/พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
2. ประชาชนในเขตเทศบาล/องค์การบริห ารส่ วนตาบล…….ได้รั บการบริการที่ดี สะดวก
รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล………………………ทุกคน ที่ได้เข้ารับ
การพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริก ารประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประชาชนภายในเขตเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล……………..…..ได้รับการบริการที่ดี
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

-5บทที่ 3
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตาบล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
องค์กรมีจุดมุ่งหมาย ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
องค์กร มีวิธีการและเครื่องมือในการผลักดันสู่ความสาเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดทายุทธศาสตร์นั้นคือการกาหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้
จะมีผลครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.........นั้น ต้อง
เป็นการจัดทายุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ห ลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความสาเร็จผ่านทาง
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้นา เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติ
ภารกิจของตนให้ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล........ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะใน
ด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
เพื่อให้การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล………
มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กาหนดกระบวนในการจัดทา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อาเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ยุทธศาสตร์องค์กร
ในการกาหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์เทศบาล/องค์การบริหารส่วน
ตาบล.......................) นั้น เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่สาคัญในการจัดทายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับ
องค์กร เมื่อได้ทาการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น
จึงดาเนินการกาหนดประเด็นสาคัญในยุทธศาสตร์องค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การทา HR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ
“คน” ที่จะทาให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการทา HR SWOT นั้น
- เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทาให้องค์กร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
- เป็นการดาเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลจานวนมาก
- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม
- พิจารณาให้ความสาคัญกับจุดอ่อน เป็นลาดับแรก ๆ

- เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควร
จากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว
-6ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการทา HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ต่อไป
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดทายุทธศาสตร์ต่า ง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดทา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ทาให้องค์กรเห็นถึงนัยสาคัญที่มีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จานวนคนในแต่ละช่วงอายุ ทาให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ทาให้การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จานวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจานวนวันที่บุคลากร
ได้รับในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริ หารจัดการ ความพยายามในการ
ดาเนินการพัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถนาไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดี
ในเรื่องการพัฒนาคน
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่ว ยสนั บสนุ น การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า
องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอื่นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น
การศึกษาจากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่น แล้วนามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลด
การดาเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สาคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์
จัดลาดับความสาคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดทาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
เมื่อสร้างยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และทาการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล................แล้ว ลาดับถัดมา ดาเนินการจัดกลุ่ม
ปรับปรุง เพื่อคัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นนาชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม
ปรับปรุงแล้ว มากาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการกาหนดตัวชี้วัดควรเป็นการ
วัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควรกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่กาหนด
ขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการกาหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสาเร็จด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปกาหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนาไปสู่การ
ประเมินผลงานประจาปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และ
ความสาเร็จ ทั้งนี้เพื่อนามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กาหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความสาเร็จ
ของยุทธศาสตร์ที่ได้กาหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อ
องค์กร จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด
-7บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการนาข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึ้นนั้นสามารถนามาใช้ใน
การพัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กาหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ได้ 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. การเสริมสร้ างภาวะผู้นาให้ แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
- โครงสร้างข้าราชการจาแนกแต่ละช่วงอายุ
- อัตราการสูญเสียจาแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม

- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.................จะประสบปัญหาในเรื่องอัตรา
กาลังคนที่จะหายไปจากการโอน (ย้าย) ซึ่งกาลังคนดังกล่าวเป็นกาลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบในเรื่องการบริหารงานขององค์กร ความพร้อมของกาลังคนที่จะทดแทนกาลังคนที่หายไป นอกจากนี้ใน
เรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจานวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด
-8สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
...................ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน
มาร่วมกัน ทา HR SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
- บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน
- มีผู้นาองค์กรที่เข้มแข็ง
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ
ฯลฯ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร
- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้า
- ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จาเป็นในการทางานเชิงรุก
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ
- ด้านอัตรากาลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน
- ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง

- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทางานแบบบูรณาการ
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี
ฯลฯ
3. โอกาส (Opportunities)
- องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่สาคัญต่อประชาชนในพื้นที่
ฯลฯ
-94. ภัยคุมคาม (Threats)
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสาคัญกับองค์กร
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอื้ออานวย ต่อการปฏิบัติงาน
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร

-9บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.............................ได้ถูกนามาสรุปเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบลประจาปีงบประมาณ 2561-2563 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการ
กาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนาบุคลากรเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.......................ประจาปี
งบประมาณ 2561-2563 ใหม่ และจัดทาเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการ
พัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
บุคลากรเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.......................................เป็นผู้มีสมรรถนะสูง
เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึงประชาชน มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสาเร็จ
พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด
2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนตาบล...........................................
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลัก สาคัญ
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้นาที่เป็นเลิศ
ฯลฯ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.......................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

- 10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
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. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน
1. จานวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

- 11 บทที่ 6
หลักสูตรการพัฒนา
การกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.................
ได้พิจารณาและให้ความสาคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล/สภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา รวมถึงพนักงานจ้างทั้ งส่วนราชการ
เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
สานักปลัดเทศบาล/สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ประกอบด้วย
1. ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
3. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
4. นักบริหารงานทะเบียนและบัตร
5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. เจ้าพนักงานธุรการ
7. เจ้าพนักงานทะเบียน
8. ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง
(กาหนดทุกส่วนราชการ)
การกาหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น
เช่น การจัดฝึกอบรมโดยเทศบาล/องค์การบริหารส่ว นตาบล ดาเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่
หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทางาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการ
ทางาน การมอบหมายงานการหมุน เวี ยนงาน การให้ ค าปรึก ษาแนะนา การติ ดตามและประเมิ นผลโดย
ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
การกาหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้การติดตามความสาเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้
กาหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องสนับสนุนต่อความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล........................ จึงได้มีการกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละ
แผนงานโครงการไว้ ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผล

ความสาเร็จได้ ในการกาหนดตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง
สาหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร ได้กาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้

- 12 แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล..................อาเภอ..................
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาบุคลากร
ให้มีศักยภาพสูงสุด
ทันต่อเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในงาน
โดยใช้ระบบ
สมรรถนะเป็น
เครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการ
การพัฒนา

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการที่ผ่าน
การประเมิน
สมรรถนะในระดับ
ที่องค์กรคาดหวัง
(% Competency
Fit)
2. จานวนวันที่
ได้รับการพัฒนา
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

โครงการ
1.1 โครงการปรับปรุงความรู้
ความสามารถและทักษะที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล/
พนักงานส่วนตาบล
1.2 โครงการจัดทา Development
Road Mapเพื่อใช้พัฒนาข้าราชการ
ทุกสายงาน
1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์หลักของ
เทศบาล/อบต. ............
1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบการปฏิบัติงานใหม่

ระยะเวลาที่จะดาเนินการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดโครงการ
2561 2562 2563
- ความสาเร็จของการปรับปรุง


ความรู้ความสามารถและทักษะ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล/พนักงาน

 ส่วนตาบล
- ความสาเร็จของการจัดทา

 Road Map
- ร้อยละของข้าราชการที่ผ่าน
 การทดลองงาน
- จานวนวันที่ได้รับการพัฒนา
3
 วันต่อคนต่อปี













- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมาย

การ
วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผ
พัฒนา
ล
การฝึก งานการ
ทดสอบ
อบรม เจ้าหน้าที่
ตามแบบที่
สานัก
กาหนด
ปลัดเทศบา
ล/อบต.

1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้าน
พัฒนาองค์กร

- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมาย
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมาย

1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

- 13 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์
2. เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
จิตอาสา การเข้าถึง
ประชาชนให้แก่
ข้าราชการทุก
ระดับชั้น

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
จานวนวันต่อคนต่อ
ปีที่บุคลากรได้รับ
การพัฒนา หรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม
และจิตอาสา
2. ผลการสารวจ
ภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อ

โครงการ
1.1 โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับเครือข่ายคุณธรรม
1.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับ
เทศบาล/อบต......ด้วยจรรยา
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วน
ตาบล
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถใน
การบริการและจัดการชุมชน
1.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม

ระยะเวลาทีจ่ ะดาเนินการ
วิธีการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดโครงการ
พัฒนา
2561 2562 2563
- มีเครือข่ายคุณธรรมอย่าง การ


น้อย
ฝึกอบรม

 17 เครือข่าย
- ร้อยละของบุคลากรกรมที่
รู้


 ข้อบังคับ


-









- มีการช่วยเหลือชุมชน
อย่างน้อย
จานวน 3 วันต่อคนต่อปี

การ
ผู้รับผิดชอบ ประเมินผ
ล
งานการ
ทดสอบ
เจ้าหน้าที่
ตามแบบ
สานัก
ที่กาหนด
ปลัดเทศบา
ล

สังคมภายนอก

1.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก







- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตาม
เป้าหมาย
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- จานวนผู้บริหารที่ได้รับ
การ
พัฒนาตามแผน

- 14 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
โครงการ

ระยะเวลาที่จะดาเนินการ

ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ

การ

ยุทธศาสตร์
3. สร้างภาวะ
ผู้นาและทักษะ
ด้านการบริหาร
“คน” ที่เข้มแข็ง
ให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อ
ใช้ในการจูงใจ
พัฒนาและ
มอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา

จานวนวันต่อคนต่อ
ปีที่บุคลากรซึ่ง
ดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับการพัฒนาใน
เรื่องภาวะผู้นาและ
การบริหารคน
2. ผลการประเมิน
ทัศนคติของ
บุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา

1.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน
LeadershipCompetency แบบ
360 องศา
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู้นา และ
ทักษะการให้คาปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อ
สร้างผู้บังคับบัญชาที่เป็นเลิศ
1.3 โครงการพัฒนาความรู้การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์แก่
ผู้บังคับบัญชา (HR For Line
Manager)
1.4 โครงการประกวดแผน กิจกรรม
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

พัฒนา
2561 2562 2563
- ระดับความสาเร็จในการ


พัฒนา
ระบบการประเมิน


- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ


- จานวนบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการ


- ความสาเร็จของ Road


 Map
การพัฒนาผู้บังคับบัญชา
- จานวนผู้บริหารที่ได้รับ
การ
พัฒนาตามแผน

พัฒนา
การ
ฝึกอบรม

งานการ
เจ้าหน้าที่
สานักปลัด
อบต.

ประเมินผ
ล
ทดสอบ
ตามแบบ
ที่กาหนด

- 15 ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

โครงการ

ระยะเวลาที่จะดาเนินการ
พัฒนา
2561 2562 2563

ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประเมินผล

ระยะเวลาที่จะดาเนินการ
พัฒนา
2561 2562 2563

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประเมินผล

4.สร้างวัฒนธรรม
การทางาน
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

โครงการ

5. ส่งเสริม
วัฒนธรรมการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

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

๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้……………..บาท
- 17 ๑.๔ แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้…………………….บาท
๑.๕ แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ตั้งแต่……………….บาท
ฯลฯ

- 18 บทที่ 8
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสาคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดาเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
ความสาเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.................ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร
จึงได้กาหนดแนวทางในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
2) การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัว ใจ
สาคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะทาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จตาม
เป้าหมายที่เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล......................ต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนาไปใช้
ประโยชน์เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.............ให้มีคุณลักษณะ
ตามที่เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะตามภาระงาน
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็น Competency ที่บุคลากรทุกตาแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency
ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล.............
ประกอบด้วย
1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นได้ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน
1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความ
ซื่อสัตย์ สุจริตในการทางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์
ของสถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

1.3) การมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความสาเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่า นมาของตนเอง
หรื อเกณฑ์วั ดผลสั มฤทธิ์ที่ มหาวิ ทยาลั ยก าหนดขึ้ น อีก ทั้ง ยัง รวมถึง การสร้า งสรรค์ พัฒ นาผลงานหรื อ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย
- 19 1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการ
ทางาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
1.5) การทางานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและดารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม
2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency)
เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตาแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาล/
องค์การบริหารส่วนตาบล......... เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการทางาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จได้
2.2) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความชานาญที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระทาหรือ
คุณลักษณะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด
รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
การพิจารณาความดีความชอบประจาปีบุคลากรของเทศบาล/องค์การบริห ารส่ วนตาบล
.......... อิงตามผลการประเมินการปฏิบัติงานประจาปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละ
ปีงบประมาณของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล เป็นสาคัญ

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
................
......................................................
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุ คลากรในสังกัดเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
....................วัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดทาแผนฝึกอบรม
ประจาปีให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่ อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล....................จากผลการสารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด..........คน จากทั้งหมด.............ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
มีการกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงาน...............ร้อยละ....... ลูกจ้างประจาร้อยละ .........
พนักงานจ้างตามภารกิจ ร้อยละ.......... และพนักงานจ้างทั่วไปร้อยละ............
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จบปริญญาโท ร้อยละ...........ระดับปริญญาตรี
ร้อยละ............และระดับต่ากว่าปริญญาตรีรอ้ ยละ...............
เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการทางานพบว่าร้อยละ.......อายุงานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ.....
มีอายุงานระหว่าง..........ปี ร้อยละ.........มีอายุงานมากกว่า 10 ปี
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร
หลักสูตรที่มีความต้องการมากที่สุดตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ
ลาดับ
หลักสูตร
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
1
หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตาแหน่ง
2
หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
3
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
4
หลักสูตรด้านการบริหาร
5
หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ.......พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลั กสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมร้อยละ............พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม 5 - 7 วัน ร้อยละ............พอใจใน

หลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 15 วันขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบมากกว่าหนึ่ง
ทางเลือก
สถานที่ฝึกอบรม
ผู้ต อบแบบสอบถามร้อ ยละ.......................เห็น ว่า ควรจัด ให้มีก ารฝึก อบรมที่จัง หวัด
เชียงรายร้อยละ..............................เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมต่างจังหวัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากผลการสารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
.............................จะเป็นข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากรในสังกัดเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล......................ทุกระดับ เป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อนาข้อมูลที่เป็ นจริงมาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจน
งบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมินติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อประโยชน์ต่อเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
……………………………………………

