รายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอก
อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก

สารบัญ
หน้ า

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
บทที่ บทนา
บทที่ ๒ ผลการดาเนินการ
บทที่ ๓ สรุปปัจจัยแห่งความสาเร็จ/ปัญหาอุปสรรค/และความต้องการพัฒนา
สรุปผลการสารวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการฝึกอบรมและทักษะ
สรุปผลประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร
ภาคผนวก
สาเนาคาสั่งเดินทางไปราชการ
แบบสารวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการฝึกอบรมและทักษะ
แบบสารวจประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
๑. ความเป็นมาและความสาคัญ
การบริ ห ารจั ดการขับ เคลื่ อ นกลยุ ทธ์ ข องหน่ว ยงานไปสู่ เ ปูา หมายและผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ต้อ งการนั้ น
ทรัพยากรบุคคล คือปัจจัยสาคัญที่สุด ผลการดาเนินงานที่สาเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง ภาคเอกซน และประซาซนอย่างเต็มที่ พนักงาน
ส่วนตาบลบึงกอกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ จากทุกสานัก/กอง ทางสานักปลัด องค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงกอกได้ดาเนินงานตามนโยบายซองผู้บริหาร สอดคล้องกับซีดความสามารถหลัก แผนเส้นทางการพัฒนา
บุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากร ภายใต้การกากับดูแลซององค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอก
ในภาพรวมการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่าบุคลากรได้รับการพัฒนาใน
ส่วนซองการพัฒนาและฝึกอบรมได้ดาเนินการและร่วมดาเนินการกับหน่วยงานอื่นๆ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น คิด
เป็นผลสาเร็จร้อยละ ได้ดาเนินการทั้งสิ้น (จากแผน โครงการ) คิดเป็น ผลสาเร็จร้อยละ
๒. การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖2
องค์การบริ หารส่ว นตาบลบึ งกอก ได้ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้วิสั ยทัศน์
“เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองเกษตรก้าวหน้า เด่นการศึกษา ไม่ละวัฒนธรรม เลิศล้าด้านการพัฒนาคน ประชาชนมี
ความสุข“ มีส่ว นราชการในสังกัดจานวน 5 กอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวน ๑ ศูนย์ มีอัตรากาลังพนักงาน
จานวน ทั้งสิ้น 68 คน แยกเป็นพนักงานส่วนตาบล 20 คน พนักงานครู จานวน 5 คน ลูกจ้างประจา จานวน ๑
คน พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 23 คน พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 19 คน และใช้จ่ายงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน 63,450,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖๑
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอกใช้งบประมาณในการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น
เงินทั้งสิ้น 63,450,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบึงกอก จานวน ๘ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน บาท
๒. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเซิงอนุรักษ์ เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน บาท
๓. ด้านสังคม คุณภาพชีวิตและความมั่นคงซองมนุษย์ เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน บาท
๔. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมซาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน
บาท
๕ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นเงิน บาท
๖. ด้านการบริหารจัดการและการบริการ เบิกจ่ายงบประมาณ เป็นเงิน บาท
๔. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๑. การกาหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งมาจากการวิเคราะห์หาจุดอ่อน จุดแข็ง ในการดาเนินงาน
๒. การสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณให้แก่บุคลากรในองค์กร

๓. การส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกัน
๔. ลักษณะผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้นา
๔. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ
๖. การบริหารงานที่มีความคล่องตัว
๗. การรับฟูงความคิดเห็นจากภายนอก
๕. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑. ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล
๒. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีจากัด
๓. ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประซาซนยังไม่มากพอ
๔. ปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

บทที่ ๑
บทนา
๑. ความเป็นมาและความสาคัญ
๑.๑ ภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ บริหาร
จัดการยุคใหม่ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวใน รูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทางาน เพื่อแสวงหารูปแบบ
ใหม่ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์การซึ่ง นาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้
ภายในองค์การเพื่อให้องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกานบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ พระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้ “ส่วน
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้ มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่าเสมอโดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ในการบริหารราชการแนวใหม่ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เ พียงพอแก่
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่จากการที่ขีดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่ อเนื่องถึง
ปัจจุบันเน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่ และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับบี้ จึงกาหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู,ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ช้าราชการ เพื่อให้ช้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ ตลอดเวลามีความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ช้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันเพื่อ
การนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริห ารงานบุคคลซององค์การบริห ารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ส่ วนที่ 3 เรื่อง การพัฒนา

พนักงานส่วนตาบล ข้อ ๒5๘ ถึงข้อ 295 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานส่วนตาบลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของรางราชการ หลักและ
วิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานที่ดีโดยองค์การบริหารส่วนตาบลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วน
ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนด เซ่น การพัฒนาด้านความรู้ พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรมการนาฝึกอบรมทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากอบต. มี
ความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละอบต. กาหนดเป็นหลักสูตร
หลักและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่ อบต. พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ พนักงานส่วนตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆได้ และอาจจะ
กระทาได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนัก งานพนักงานส่ว นตาบล (ก.อบต.) สานักงานคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) อบต.ต้นสังกัดหรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) ร่วมกับ
กอบต. ต้ น สั ง กั ด หรื อ อบต.ต้ น สั ง กั ด ร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการอื่ น หรื อ ภาคเอกซนก็ ไ ด้ ป ระกอบกั บ ประกาศ
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไซเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลซอง
องค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 3 เรื่อง การพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล ข้อ ๒6๙ กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลจัดทาแผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติ ที่ดีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนการพัฒนา พนักงานส่วนตาบลต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล ที่คณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตาบล (ก.อบต.) กาหนดประกอบด้วย ด้านความรู้ทั่วไป
ในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้าน
ศีลธรรมคุณธรรมโดยให้กาหนดเป็น แผนการพัฒนาบุคลากรมีระยะเวลา ๓ ปีตามกรอบของแผนอัตรากาลังของ
อบต. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลซององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ส่วนที่ 3 เรื่อง การพัฒนา
พนักงานส่วนตาบล ข้อ ๒5๘ ถึงข้อ 295 องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอกจึงได้ จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น
โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอก
๒. การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖2
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอก ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒5๖๑ ประกอบด้วยเนื้อหา ๖ เรื่องสาคัญ ได้แก่
๑. การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังและแผนอัตรากาลัง
๒. การพัฒนาบุคลากร
๓. ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
๔. ระบบการประเมิน
๔. ระบบความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
๖. การรักษาไว้และเกษียณ

บทที่ ๒
ผลการดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอก ได้ดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
บึงกอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังต่อไปนี้
๑. การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังและแผนอัตรากาลัง
๑. การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอก อาเภอบางระกา
จังหวัดพิษณุโลกมีอัตรากาลังพนักงานฯทั้งสิ้น จานวน 68 อัตรา แยกเป็น
- พนักงานส่วนตาบลจานวน ๒0 อัตรา ตาแหน่งว่าง 6 อัตรา
- พนักงานครู จานวน 5 อัตรา
- ลูกจ้างประจา จานวน ๑ อัตรา
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 23 อัตรา ตาแหน่งว่าง 3 อัตรา
- พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 19 อัตรา ตาแหน่งว่าง 1 อัตรา
การดาเนินการสรรหาและรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตาบล จานวน 1 ตาแหน่ง ๑ อัตรา ได้แก่
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การสรรหาและเลื อกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2
ตาแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา และพนักงานจ้าง
ทั่วไป ตาแหน่งคนงาน ๑ อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปลาออกจากราชการ จานวน ๓ ตาแหน่ง ได้แก่
ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตาแหน่ง ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 ตาแหน่ง และตาแหน่ง คนงาน 1
ตาแหน่ง
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบึ ง กอกมี น โยบาย และมี จุ ด มุ่ ง หมายในการพั ฒ นาด้ า นการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมและด้านการพัฒนาสังคม ประกอบกับองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบึงกอกส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันได้มีการมอบหมาย
หน้าที่ความ รับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่แล้ว แต่การดาเนินการยังซาดประสิทธิภาพเนื่องจากโครงการและกลุ่มอาชีพ
ที่ ดาเนินการไปยังไม่มีการติดตามประเมิน ผลโครงการ และต้องรับผิด ชอบติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจปริมาณงาน
๒. การพัฒนาบุคลากร
๒.๑ แผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖2
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสาคัญมากที่สุดในองค์กร บุคลากรจะเป็นผู้ผลักดัน
ให้องค์กรสามารถดาเนินภารกิจต่างๆ ให้สาเร็จลุล่วง และยังเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้าน
การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน ที่สูงขึ้นตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จะทาให้องค์กรสามารถดาเนินงานให้เกิดความก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การจะบรรลุเปูาประสงค์ดังกล่าวมีความจาเป็นที่จะต้องมีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ
เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรบุคคลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอก
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอกมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
ในการปฏิบั ติ หน้ าที่เพื่ อขับ เคลื่ อ นไปสู่ วิสั ยทั ศน์ และก้ าวทัน การเปลี่ ยนแปลงตามหลั กการบริ ห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี อย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การบริ หารส่วนตาบลบึงกอกกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้ว ย ๔
ยุทธศาสตร์ คือ
ยุท ธศาสตร์ ที่ ๑ การกาหนดมาตรฐานคุณ ธรรมจริ ย ธรรม เพื่อ เป็น แนวทางการปฏิ บัติ ให้ กั บ
ข้าราชการและพนักงานจ้าง โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. จัดให้มีแนวทางและการดาเนินการยกย่องบคลากร เพื่อเป็นต้นแบบ
๒. สร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส และมีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)
๓. กาหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ลกจ้างและพนักงานจ้าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะและพัฒนาข้าราชการ โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. ปลกจิตสานึกผ่านแนวทางต้นแบบ เซ่น พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรม
ราโชวาท
๒. หลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาที่เหมาะสมของข้าราชการแต่ละตาแหน่ง ทั้งที่จัดเอง
และหน่วยราชการอื่นจัดทา
๓. สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดองค์ความรู้
๔. การกาหนดให้มีการปฐมนิเทศข้าราชการ และพนักงานจ้าง บรรจุใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. สร้างกระบวนการการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส
๒. กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ขัดเจน ให้บุคลากรทุกคนทราบ
ล่วงหน้า
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความสามัคคี โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติงานและ
การพัฒนา
๒) เปิดโอกาสให้ภาคประซาซนเข้ามามีส่วนร่วมการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนา
๒.๓ ยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะและพัฒนาข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอกได้จั ดส่งบุคลากรเข้ารับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้าง
ทั ก ษะและพั ฒ นาข้ า ราชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มี พ นั ก งานส่ ว นต าบล จ านวน 20 อั ต รา
ลูกจ้างประจา 1 อัตรา พนักงานครู จานวน 5 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 23 คน และพนักงานจ้าง
ทั่วไป จานวน 19 คน มีผู้เ,ข้ารับการอบรม จานวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔

การฝึกอบรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอก
อาเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายทินกร ชูสาย

ตาแหน่ง
นักบริหารงานช่าง

คาสั่ง
449/2561
ลว.8 ต.ค.61

หลักสูตร
พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพ
วิศวกรรม ( ระดับภาควิศวกรพิเศษ )รุ่นที่ 11
ระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย.61 ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธานี ( ม.ธรรมศาสตร์ )

นายช่างโยธา

449/2561
ลว.8 ต.ค.61

พัฒนาบุคลากรช่างตามมาตรฐานวิชาชีพ
วิศวกรรม ( ระดับภาควิศวกรพิเศษ )รุ่นที่ 11
ระหว่างวันที่ 4-7 พ.ย.61 ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธานี ( ม.ธรรมศาสตร์ )

2

นายวีระชาติ วังชาวนา

3

น.ส.วพันทิพา สิงห์พรหม นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้

กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
และการบังคับภาษีค้างชาระของ อปท. เทคนิค
การจัดเก็บภาษีปูาย โรงเรีอนและที่ดิน
ภาษีปูาย และบารุงท้องที่ ตลอดจนวิธีการสืบหา
ทรัพย์สินผู้ค้างชาระภาษีเตรียมพร้อมการปฏิบัติ
ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 - 20 ม.ค.62
ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ.พิษณุโลก
( ม.สวนดุสิต )

4

นายพิสรร ทองกร

หัวหน้าสานักปลัด

527/2561
ลว.6/ธ.ค./61

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ฯ ระหว่างวันที่ 18 - 20 ม.ค.61
ณ โรงแรมรอยัล จ.หนองคาย ( ม.ราชภัฏสวนสุนันทา)

5

นายพลตรี สุมาสา

ปลัด อบต.

7/2562
ลว.10 ม.ค.
62

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ อปท.(ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561 ฯ ระหว่างวันที่ 18 - 20 ม.ค.61
ณ โรงแรมรอยัล จ.หนองคาย ( ม.ราชภัฏสวนสุนันทา)

๓. ระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการ
๓.๑ การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอกมีการพิจารณา
ความ ดีความชอบให้กับพนักงานส่วนตาบลปีละ ๒ ครั้ง ส่วนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเมินฯปีละ ๒ ครั้ง แต่
นามาพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนการจ้างปีละ ๑ ครั้ง และมีสวัสดิการสาหรับพนักงานส่วนตาบล คือ ได้สิทธิในการ
ล่าปุวย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ ลาเช้ารับการตรวจ เลือกหรือเข้ ารับ
การเตรียมพล ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดู งานหรือปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ลา
ติดตามคู่สมรส ลาไปช่วยภริยาที่คลอดบุตร และลาไปฟื้ นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ และสวัสดิการสาหรับพนักงาน
จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป คือลาปุวย ลากิจส่วนตัว ลา พักผ่อน ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท หรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ และการลาเข้ ารับการตรวจเลือก เข้ารับการเตรียมพล เข้ารับการฝึกวิชาการทหาร เข้ ารับการ
ทดลองเตรียมความพรั่งพร้อม
๓.๒ ค่าเช่าบ้าน องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอกได้พิจารณาเบิกค่าเช่าบ้านให้พนักงานส่วนตาบลที่
มีความจาเป็นและมีสิทธิที่จะเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๓
๓.๓ ค่าศึกษาบุตร
๔. ระบบการประเมิน
การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอกได้ยึดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไชตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ ๖) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
๕. ระบบความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จาการจัดช้าราชการส่วนท้องถิ่นเช้าสู่ประเภทตาแหน่ง
ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานส่ ว นต าบลจัง หวัด พิษณุ โ ลก เรื่อง หลั กเกณฑ์แ ละเงื่อ นไชเกี่ย วกับการ
บริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ประกอบ
ประกาศ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ อัตราตาแหน่งและมาตรฐานของตาแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๔๘ ลงวันที่ ๔
กันยายน ๒๔๔๘ จึงส่งผลให้ทุกตาแหน่งมีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพตามแผนความก้าวหน้าในสายงาน คือ
๑. สามารถเติบโตได้อย่างอิสระในแต่ละ “แท่ง” ตามลักษณะงานที่แตกต่างกัน เซ่น หาก เป็นงาน
วิชาการ ก็สามารถเติบโตในความเชี่ยวชาญของงานวิชาชีพ ไม่เกี่ยวช้องสัมพันธ์กันกับการเติบโตในสายงาน
บริหาร
๒. มีเงินค่าตอบแทนที่สะท้อนค่างาน และเหมาะสมตามลักษณะงานที่แตกต่างกันทั้งในเซิงปริมาณ
และความยุ่งยากท้าทายของงาน อันจะเสริมสร้างขวัญกาลังใจของข้าราชการในองค์กร
๓. มีรปู แบบในการประเมินผลงาน และความรู้ทักษะและสมรรถนะที่โปร่งใส เหมาะสมและเป็นธรรม
มากขึ้น

๔. มีแนวทางในการพัฒนาที่เป็นระบบในแต่ละตาแหน่ง แต่ละระดับขั้นงาน ตามความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะที่ต้องการ อาจจะทาให้ช้าราชการที่มีศักยภาพสูงเป็นมืออาชีพ และเป็นมาตรฐานสากล
๖. การรักษาไว้และเกษียณ
การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒5๖2 องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอกได้ตั้งงบประมาณใน
ข้อบัญญัติรายจ่ายประจาปีไว้สาหรับการจ่ายบาเหน็จบานาญให้กับ พนักงานส่วนตาบลหากมีการเกษียณอายุ
ราชการ

บทที่ ๓
สรุปปัจจัยแห่งความสาเร็จ /ปัญหาอุปสรรค และความต้องการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอกได้ดาเนินการสารวจรวบรวมข้อมูล จนได้ข้อสรุปถึงปัจจัยแห่ ง
ความสาเร็จ และปัญหาอุปสรรคในการบริหารและการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล
บึงกอก สรุปได้ดังนี้
๑. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
๑. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน
๒. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลสาเร็จ
๓. บุคลากรทางานเน้นผลสาเร็จ
๔. การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม
5. มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๖. บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ตีระหว่างกันทั้งผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานและระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน
๗. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๒. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑. ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นกับส่วนราชการอื่น เป็นอุปสรรคต่อ
การโอน (ย้าย)
๒. งบประมาณในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ
๓. บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
๔. วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
๓. สรุปผลการสารวจข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบล
๓.๑ การหาความจาเป็นในการฝึกอบรมหรือการกาหนดความต้องการฝึกอบรม
การกาหนดความต้องการในการฝึกอบรมจะอยู่บนพื้นฐานของความต้องการจากองค์กร ซึ่ง
จะพิจารณาจากนโยบายขององค์กรในด้านการพัฒนาบุคลากร และ นโยบายด้านการฝึกอบรม ซึ่งหมายรวมถึง
นโยบายจากส านั กงาน ก.พ. ในด้านของการพัฒ นาบุคลากร และแผนพัฒ นาบุคลากรของกระทรวงการคลั ง
รวมถึงการหาข้อมูล ว่า กลุ่มบุคลากรเปูาหมายที่จะต้องเช้ารับการฝึกอบรมจะต้องเป็นกลุ่ มใด ตาแหน่งใด มี
จานวนมากน้อยเพียงใด และควรจะต้องเป็นการจัดการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน หรือส่งเช้ารับการฝึกอบรม
ภายนอกหน่วยงาน และวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ที่เป็นปัญหา และสภาพการณ์ที่จาเป็นต่อการฝึกอบรม
การวิเคราะห์หาความจาเป็นในการฝึกอบรม สามารถดาเนินการได้ดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ กาหนดจากข้อกาหนดของตาแหน่งงาน
องค์กรควรจะต้องวิเคราะห์หาความจาเป็นในการฝึกอบรมของบุคลากรจาก
ข้อกาหนดของงานโดยมีขั้นตอนดังนี้
๓.๑.๑.๑ การกาหนดหลั กสูตรฝึกอบรมให้สอดคล้ องกับ Job Competencies
เนื่องจากแต่ละตาแหน่งงาน มีอานาจหน้าที่และความรับผิดขอบแตกต่างกันออกไป ดังนั้น จึงมีความจาเป็นต้อง

จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้ที่ดารงตาแหน่งแต่ละประเภท
เพื่อบ่งบอกว่าผู้ดารงตาแหน่งต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูต รใดบ้าง หรือสามารถเรียกได้ อีก ชื่อว่า Training
Road Map
๓.๑.๑.๒ การกาหนดหลักสูตรฝึกอบรมโดยประเมินจากความสามารถของผู้ดารง
ตาแหน่ง (Competency Assessment) การกาหนดหลักสูตรฝึกอบรม โดยวิธีการนี้ เพื่อให้ทราบว่าผู้ดารง
ตาแหน่งแต่ละคนมีความเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดหลักสูตรฝึกอบรม
ให้แก่แต่ละบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการสูงสุด
๓.๑.๒ กาหนดหลักสูตรฝึกอบรมจากปัญหาในการทางานปีที่ผ่านมา การกาหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมโดยวิเคราะห์จากปัญหาในการทางานจากปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการวิเคราะห์ ถึงสภาพการณ์ที่องค์กร
เป็นอยู่ในปัจจุบันว่ามีส่วนใดที่ควรได้รับการแก่ไข หรือปรับปรุงบ้าง ซึ่งในประการแรก ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการ
ฝึกอบรม จาเป็นจะต้องค้นหาปัญหาในรอบปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาต่างๆภายในองค์กรในปีที่
ผ่านมา อาจใช้การสารวจโดยแบบสอบถาม หรือ การสัมภาษณ์ เมื่อสารวจได้ปัญหาแล้วขั้นตอนต่ อไปคือการ
แบ่งกลุ่มของปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนโครงการต่างๆในการฝึกอบรม เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบ
แผนและสามารถบริหารจัดการได้อย่างไม่ซับซ้อน และลาดับต่อไปคือ การวิเคราะห์ว่าปัญหาต่างๆเหล่านั้น
เกิดขึ้นจากสาเหตุใดบ้าง และมีความถี่ของการเกิดขึ้นบ่ อยครั้งเพียงใด และมีการแก่ไขปัญหาให้แล้วเสร็จไปแล้ว
หรื อไม่ และปั ญ หาที่ เกิ ดจะสามารถใช้วิ ธีก ารฝึ กอบรมช่ว ยแก้ ไ ขได้ หรื อไม่ จากนั้น จึง น าผลที่ ได้ ม าใช้เ ป็ น
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการวางแผนหลักสูตรฝึกอบรมต่อไป
๓.๑.๓ การกาหนดหลักสูตรฝึกอบรมจากข้อกาหนดของทางราชการ หรือจากกฎหมาย
กฎระเบียบต่างๆที่เกิดขึ้น เนื่องจากกระทรวงการคลั งเป็นหน่ว ยงานภาครัฐ และการปฏิบัติส่วนใหญ่ต้องอยู่
ภายใต้กฎระเบียบและนโยบายจากสานักงาน ก.พ. ดังนั้น การกาหนดหลักสูตรฝึกอบรมในแต่ละปี ผู้ปฏิบัติงาน
จาเป็ น จะต้องทราบถึงกฎเกณฑ์ข้อบั งคับ ต่างๆที่เกิดขึ้ น และ/หรือมีความเกี่ยวช้องโดยตรงกับ ช้าราชการ/
พนักงานภายในองค์กร รวมถึงต้องทราบนโยบายต่างๆจากสานักงาน ก.พ. ที่ส่งให้ กระทรวงการคลัง นาไปยึดถือ
และปฏิบัติตาม
๓.๑.๔ การกาหนดหลักสูตรฝึกอบรมจากกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร การกาหนดหลักสูตร
ฝึกอบรมจากกลยุทธ์ ของกระทรวงการคลัง ถือเป็นวัตถุประสงค์ลาดับต้นๆ ของการจัดการฝึกอบรมในแต่ ละ
โครงการ เนื่องจาก กลยุทธ์ต่างๆของกระทรวงการคลังที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลนั้น ถือเป็น
ประเด็นหลักที่แต่ละส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังจะต้องนามาพิจารณาเพื่อ
บริหารจัดการ โครงการต่างๆในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
๓.๒ การสร้างหลักสูตรแกอบรม
เป็นขั้นตอนของการกาหนดรายละเอียดของการฝึกอบรม โดยจะต้องจัดทารายการต่างๆ
ประกอบด้วย กฎระเบียบต่างๆทางราชการ และข้อบังคับทางกฎหมาย นโยบายของส่วนราชการ งบประมาณของ
หลักสูตร ระยะเวลาในการจัดหลักสูตร และความพร้อมของบุคลากร สาหรับเกณฑ์ในการเลือกวิธีการในการ
ฝึกอบรม ประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ ค่าใช้จ่าย วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม กลุ่มเปูาหมายในการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม การประเมินและการรับรองผลการฝึกอบรม จากนั้นจึงนารายละเอียดของการฝึกอบรม
มาพิจารณาคู่กับนโยบายและความต้องการขององค์กรในการฝึกอบรม และวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม สาหรับ
กรณีที่ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอกหน่วยงานจะต้องพิจารณาหน่วยงานที่ให้บริการฝึกอบรมว่าจะต้องสอดคล้อง
กับความต้องการในการฝึกอบรม และมีความเหมาะสมถูกต้องในรายละเอียดต่างๆประกอบกัน

๓.๓ การกาหนดโครงการอบรม
การกาหนดโครงการฝึกอบรม คือ การวางแผนการดาเนินการฝึกอบรมอย่างเป็น ขั้นตอน
โดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุรายละเอียดและเหตุผลทั้งหมด ประกอบด้วย เหตุผลความจาเป็นใน
การจัดฝึกอบรม วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม หลักสูตร หัวข้อวิชาต่างๆ วิทยากร กลุ่มเปูาหมายที่จะเข้ารับการ
ฝึกอบรม วัน เวลา สถานที่ในการฝึกอบรม ประมาณการค่าใช้จ่าย ตลอดจนรายละเอียดด้าน การบริหารและ
ธุรการต่างๆ อาทิ กฎระเบียบทางราชการ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวช้อง รวมถึงการจัดการด้ านการเงินและ
พัสดุ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
๓.๔ การบริหารโครงการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติงานควรมีความเข้าใจหลักการบริหารงานฝึกอบรม และมีบทบาทหลักในการอานวย
ความสะดวกให้กับวิทยากรในการจัดการฝึกอบรมให้กับบุคลากร ทั้งในด้านสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ อุปกรณ์
วัสดุอุปกรณ์ การเงิน ฯลฯ และต้องดาเนินงานในฐานะผู้จัดการโครงการ ทาหน้าที่ควบคุมการฝึกอบรมให้ดาเนิน
ไปตามกาหนดการ และสามารถแกไชสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที
๓.๕ การประเมินและติดตามผลการแกอบรม
การประเมินผลที่จัดทาขึ้นเพื่อตรวจสอบว่า การฝึกอบรมได้บรรลุวัตถุประสงค์ ขององค์กร
และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้อมูลที่นามาใช้ในการประเมินผล คือ รายละเอียดความต้องการและแผนการฝึกอบรม
รวมทั้งบั น ทึกต่างๆ ที่ได้จ ากการจั ดฝึ กอบรม การประเมินผลต้องนาเกณฑ์ในรายละเอียดแผน ฝึ กอบรมมา
พิจารณา มีการรวบรวมข้อมูลและจัดทารายงาน รายละเอียดในรายงานควรประกอบด้วย รายละเอียดความ
ต้องการฝึกอบรม หลักเกณฑ์ในการประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล สรุปผล ข้อเสนอแนะสาหรับการ
ปรับปรุง และแนวทางแก้ไขปัญหาต่างที่เกิดขึ้น การประเมินผลแบ่งเป็น ๒ รูปแบบคือ
๑. การประเมินผลการฝึกอบรมระยะสั้น เป็นการประเมินทันทีหรือในช่วงเวลาหลังสิ้นสุด
การฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการฝึกอบรม ความรู้ และทักษะที่ ได้รับจาก
การฝึกอบรม
๒. การประเมินผลการฝึกอบรมระยะยาว เป็นการประเมินผลหลังจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้ปฏิบัติงานระยะหนึ่งแล้ว โดยดูจากประสิทธิผลของงานและผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าพนักงานส่วนตาบลและพนักงานครูต้องการที่จะพัฒนาตนเองโดยการฝึกอบรม
การประชุมการสัมมนา การประชุมประจาเดือนในการถ่ายทอดความรู้ การมอบหมายงาน การสอนงาน การให้
คาปรึกษา โดยโครงการหลักสูตรหรือเรื่องที่ต้องการพัฒนาเป็นโครงการ/หลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ที่รับผิดชอบหรือการพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อความก้าวหน้าในสายงาน โดยระยะเวลาที่ต้องการ คือ
ไตรมาสแรก (ต.ค. ๖๑-ธ.ค. ๖๑) ซึ่งพนักงานทุกคนต้องการพัฒนาตนเองโดยมีวัตถุประสงค์และคาดหวังผล/สิ่งที่
ได้รับหรือประโยชน์จากการพัฒนาตนเองดังนี้
๑. ประโยชน์สาหรับตนเอง
๑. เพื่อมีกรอบการประโยชน์สาหรับทีมงานเพื่อนร่วมงาน และประโยชน์สาหรับองค์การ
๒. มีการวิเคราะห์เปูาหมายกับสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่
๓. มีการวางแผนการพัฒนาอย่างมีรูปแบบ
๔. มีแผนการพัฒนาศักยภาพชองตนเองเพื่อแช่งชันได้ทั้งในและนอกองค์กร
5. มีแนวทางการทางานรูปแบบใหม่ๆ
๖. มีแผนการดาเนินชีวิต

๒. ประโยชน์สาหรับองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
๑. สร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
๒. ใช้เป็นกรอบในการบริหารงานบุคคล
๓. สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
4. สร้างขีดความสามารถในการแช่งชันให้กับองค์กรได้อย่างดี
5. ระบบการทางานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จึงสรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากรจึงต้องพิจารณาคัดเลือกบุคลากรให้เช้ารับการอบรม/ ประชุม/
สัมมนาโครงการหรือหลักสูตรเกี่ยวกับหรือเกี่ยวช้องกับการปฏิบัติหน้ าที่ที่รับผิดชอบ หรือตามมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง ซึ่งโครงการหรือหลักสูตรที่จะเช้ารับการพัฒนานั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบึงกอกอาจจะดาเนินการ
เองหรือจัดส่งบุคคลเช้ารับการการอบรม/ประชุม/สัมมนาโครงการหรือหลักสูตรชองหน่วยงานอื่นได้

