บันทึกขอความ

สวนราชการ สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลปะโด โทร. 0-7371-9826
ที่ ปน 76601/วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕63
เรื่อง รายงานสรุปผลแบบสํารวจความตองการในการฝกอบรมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 2563
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลปะโด
ดวยงานการเจาหนาที่ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลปะโด ไดดําเนินการสํารวจความตองการ
ในการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ 2563 เพื่อดําเนิน การจัด ทําแผนพั ฒนาบุ คลากรประจําปงบประมาณ
2563 นั้น
ในการนี้ งานการเจาหนาที่ สํานักปลัด ไดรวบรวมแบบสํารวจและสรุปผลความตองการในการ
ฝกอบรม ประจําปงบประมาณ 2563 เสร็จเปนที่เรียบรอย จึงขอรายงานขอมูลตามแบบสํารวจ ฯ ประจําป
งบประมาณ 2563 มาพรอมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นางคอดีเยาะ บือราเฮง)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
(นางสาวนุรฮายาตี กาเราะ)
หัวหนาสํานักปลัด
ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบล
........-ทราบและเสนอผูบริหารตอไป.....................
(นายสุรพงศ จันทรัตน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลปะโด
ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบล
...............-ทราบ......................................................
(นายฮาเซ็น วาหะ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลปะโด

-

สรุปแบบสํารวจความตองการในการฝกอบรมของพนักงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2563.องคการบริหารสวนตําบลปะโด
-----------------------------

วัตถุประสงค

แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
สําหรับพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลปะโด ทั้งนี้งานบุคคลจะไดนําผลจากการสํารวจไปจัดทําแผนฝกอบรม
ประจําปใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับความตองการของบุคลากรและหนวยงาน

วิธีการตอบแบบสํารวจ โปรดระบุเครื่องหมาย √ ในชอง  และหรือ กรอกขอมูลในแตละขอใหสมบูรณ/
ตอนที่ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 1
- เพศชาย จํานวน 6 คน , เพศหญิง จํานวน 13 คน
รวม 19 คน
- อายุ 21-30 ป จํานวน - คน , 31-40 ป จํานวน 7 คน, 41-50 ป จํานวน 10 คน
อายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 2 คน
รวม 19 คน
- การศึกษา มัธยมตน จํานวน 2 คน ,มัธยมปลาย จํานวน 1 คน, ปวช. จํานวน – คน
ปวส./ปวท. จํานวน 2 คน , อนุปริญญา จํานวน – คน ปริญญาตรี จํานวน 11 คน,
ปริญญาโท จํานวน 3 คน, สูงกวาปริญญาโท จํานวน - คน
รวม 19 คน
- พนักงานสวนตําบลจํานวน คน 12 พนักงานจาง จํานวน 7 คน รวม 19 คน
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. หนวยงานมีพนักงาน จํานวนรวมทั้งสิ้น .....19.... คน ดังนี้
1.1 พนักงานสวนตําบล จํานวน ....๑๒..... คน จําแนกตามตาราง ดังนี้
ประเภท
ทั่วไป
จํานวน
-ระดับปฏิบัตงิ าน
1
-ระดับชํานาญงาน
4
-ระดับอาวุโส
-ระดับทักษะพิเศษ
รวม

5

วิชาการ
จํานวน อํานวยการ จํานวน บริหาร
จํานวน
-ระดับปฏิบัตกิ าร
1 - ระดับตน
2 - ระดับตน
1
-ระดับชํานาญการ
3 - ระดับกลาง
- ระดับกลาง
-ระดับชํานาญการพิเศษ
- ระดับสูง
- ระดับสูง
-ระดับเชีย่ วชาญ
-ระดับทรงคุณวุฒิ
รวม 4
รวม 2
รวม 1

1.2 พนักงานจาง จํานวน 7 คน ดังนี้
ประเภท
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป

จํานวน

รว ม

3
4
7

-

-22. หนวยงานมีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาขาราชการตามเสนทางการพัฒนาและฝกอบรมตามสายวิชาชีพแตละสาย
งาน ในปงบประมาณที่ผานมา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

หลักสูตร

อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน อบต.
อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง
อบรมหลักสูตรนักบริหารงานชาง
อบรมหลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา
อบรมหลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน
อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
อบรมหลักสูตรบุคลากร
อบรมหลักสูตรบริหารงานทั่วไป
อบรมหลักสูตรปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบรมหลักสูตรธุรการ
อบรมหลักสูตรการเงินและบัญชี
อบรมหลักสูตรงานพัสดุ
อบรมหลักสูตรงานจัดเก็บรายได
อบรมหลักสูตรนายชางโยธา
อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา
อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาทองถิ่น
อบรมหลักสูตรนักบริหารทองถิ่น
อบรมมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐานของ อปท.)
ประชุมประจําเดือนรวมกันระหวางพนักงานและผูบริหารทองถิ่น
อบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ

งบประมาณ
60,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
80,000
80,000
40,000
30,000
50,000
40,000
300,000
80,000
80,000
50,000

-

-33. หนวยงานมีสถิติการพัฒนาขาราชการพนักงานสวนตําบล ยอนหลัง 2 ป ดังนี้
3.1 การจัดโครงการฝกอบรม สัมมนา ดูงาน ในประเทศ
ปงบประมาณ
2561
2562
2563
ปจจุบัน

จํานวนโครงการทีไดรับ
งบประมาณเพื่อจัดโครงการ
ฝกอบรม/สัมมนา/ดูงาน ตาม
แผนพัฒนา

จํานวนกลุมเปาหมาย
ที่ผานการฝกอบรมฯ
และพัฒนา (คน)/

21
21
21

19/33
19/33
20/33

ทั้งหมด

งบประมาณที่ใช ในการ
ฝกอบรมฯ และพัฒนา (บาท)
งบประมาณ
งบ อบต.
จายจริง
ตามแผน
ตามขอบัญญัติ

200,000 200,000 178,600
220,000 240,000 193,400
300,000 250,000 238,750

ตอนที่ 2 สภาพปญหา/ขอเสนอแนะ
1. สิ่งที่ควรปรับปรุงพนักงานภายใตบังคับบัญชาในดาน ดังตอไปนี้
1.1 พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหตรงตอเวลา ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานใหมาก
1.2 ความรูเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัย
1.4 ทัศนคติในการทํางาน และการใหบริการประชาชน
1.5 ความรูความเขาใจเรื่องเทคโนโลยีและทักษะการใชคอมพิวเตอรในการแกไขปญหา
1.6 ทักษะการเขียนหนังสือราชการและทักษะการประสานงาน
2. ปญหาในการทํางานในเรื่อง ดังตอไปนี้
2.1 แนวทางในการปฏิบัติงานพัสดุการศึกษาที่กําหนดใหสถานศึกษาจัดซื้อจัดจางเอง ทําใหเกิดปญหา
ในการบริหารงานบุคลากรในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
2.2 บุคลากรมีไมเพียงพอกับภารกิจงานในปจจุบัน
2.3 สถานที่พื้นที่ในการทํางานบางสวน ไมมีพื้นที่มากพอสําหรับใชปฏิบัติงานและการใหบริการ
3. สิ่งที่อยากใหผูใตบังคับบัญชาทําได ซึ่งปจจุบันยังทําไมได
3.1 การรักษาวินัย
3.2 การใหบริการแกผูมารับบริการ
4. การฝกอบรมผูใตบังคับบัญชาที่ผานมาในเรื่อง ดังตอไปนี้
4.1 การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงาน
4.2 คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
5. สิ่งที่คิดวาผูใตบังคับบัญชาตองการใหชวยเหลือในเรื่อง ดังตอไปนี้
-ไมมี-

-

-4ตอนที่ 2 ความตองการในการฝกอบรม
1. ความตองการพัฒนางานของบุคลากร ทางดานทักษะ การพัฒนาความรู ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้
ความรูหรือทักษะความ
ลำดับ
หลักสูตรที่ใชอบรมเพื่อการพัฒนา
ชวงเวลา
ชํานาญ ท ี่ส า ม าร ถ พ ัฒ น าด ว ย
1. ทักษะดานคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรพื้นฐาน
พ.ย. 2562
เทคนิคการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรา ง
2. ดานการจัดทําขอบัญญัติ
พ.ค. 2563
ข อ บ ัญ ญ ัต ิท อ งถ ิ่น ป ระ จ ํา ป 
3. การพัฒนาความรูดานกฎหมาย
ระเบียบ กฎหมาย ที่ใชในการ
เม.ย.-มิ.ย.
ระเบียบ
ปฏิบัติงาน
และตลอดป
4. ทักษะดานการใชภาษา
ตลอดป
5. ทักษะดานการใชระเบียบดาน
หลักสูตรเกี่ยวกับตําแหนงนักวิเคราะห
ตลอดป
วิเคราะห
นโยบายและแผน
6. ก ารพ ัฒ น าค วาม รูด า น ก ฎ ห ม าย
หลักสูตรดานงานพัสดุ
ตลอดป
ระเบียบ
7. ทักษะเฉพาะตําแหนง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ม.ค.-มี.ค. 2563
นักวิชาการศึกษา
ตลอดป
นักทรัพยากรบุคคล
ธ.ค.62 – ก.ค.63
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
ก.พ.-มี.ค. 2563
เจาพนักงานธุรการ
เม.ย.-พ.ค.2563
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ตลอดป
ผูดูแลเด็ก
ตลอดป
8. การจัดทําสื่อการสอน
การผลิตสื่อการสอน
ตลอดป
9. ทักษะการจัดทําแผน
การจัดทําแผนการศึกษา
ตลอดป
10. การเตรียมความพรอมในการเลื่อน หลักสูตรการประเมินผลงานขาราชการ
ตลอดป
วิทยฐานะ
หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ
สรุปผลการสํารวจความตองการพัฒนาดานทักษะของบุคลากร เรียงตามลําดับ
ดังนี้ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง
1. ทักษะดานคอมพิวเตอร รอยละ 35.48
2. ทักษะเฉพาะตําแหนง รอยละ 32.25
3. การพัฒนาความรูดานกฎหมาย ระเบียบ รอยละ 25.80
4. ทักษะดานการใชภาษา รอยละ 9.67
5. ทักษะดานงานพัสดุ
รอยละ 6.4

-

-5พนักงานครู
6. การผลิตสื่อการสอน
รอยละ 30
7. การเตรียมความพรอมในการเลื่อนวิทยฐานะ รอยละ 20
ข อ เส น อ แ น ะ อ นื่ ๆ
1. โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
2. การฝกอบรมที่ใชในการปฏิบัติงานประจําและฝกปฏิบัตจิ ริง

นางคอดีเยาะ บือราเฮง
น ัก ท รัพ ย าก รบ ุค ค ล ช ํา น าญ ก าร
ผูรายงาน

