แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลเวียง
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ส่วนที่ ๑
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ เทศบาล ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนที่ 4 การพั ฒนาพนักงาน
เทศบาล ข้อ ๒28 – 326 กาหนดให้เทศบาล มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน เทศบาล
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท
และหน้าที่ของพนักงาน เทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระม หากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงาน เทศบาลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงาน เทศบาลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรที่กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรม ในห้องอบรม
การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หาก เทศบาล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละ เทศบาลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่ จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงาน เทศบาล (ก.ท.จังหวัด ) กาหนดเป็นหลักสูตร และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่
เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงาน เทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้
เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา อื่นๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม และอาจ
กระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล (ก.ท.) สานักงานคณะกรร มการพนักงานเทศบาล
(ก.ท.จ.) เทศบาลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล (ก.ทอจ.) ร่วมกับ เทศบาลต้นสังกัด
หรือ เทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นก็ได้
๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริห ารงานบุคคลของ เทศบาล ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ข้อ ๒99 ให้ เทศบาล จัดทาแผนการพัฒนาพนักงาน เทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงาน เทศบาล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงาน เทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน เทศบาล (ก.ท.) กาหนดโดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของ เทศบาลนั้น
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลเวียง จึงได้ห าความจาเป็นในการพัฒนา
บุคลากรของ เทศบาลการศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากร เทศบาลตาแหน่งต่างๆ ทั้งใน
ฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่ง ตาที่กาหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากาลังของ เทศบาล ตลอดทั้งความ
จาเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้ านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลขึ้น

ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๑. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงา นเทศบาลได้เรียนรู้แบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี
ตามหลักสูตรที่ ก.ท.กาหนด
๒. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
๓. เพื่อพัฒนาและยกระดับ ขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๔. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชา ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดาร งตาแหน่ง
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
๖. เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาล มีความสามารถในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒. เป้าหมายการพัฒนา
๑. พนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลเข้าใจแบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์
ส่วนรวม
๔. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น
๕. เพื่อให้การประสานการทางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ
๖. เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณ ะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล จังหวัดเชียง ราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กาหนดให้ต้องพัฒนา ๕ ด้านได้แก่
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้เกี่ ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
๓. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหาร คน เช่น ในเรื่องการ
วางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกั บบุคคล
อื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน เช่น
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภ าพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข
ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย ๑ หลักสูตร
หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย
1.หลักสูตร นายกเทศมนตรี
2.หลักสูตร รองนายกเทศมนตรี
3.หลักสูตร เลขานุการนายกเทศมนตรี
4.หลักสูตร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
5.หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
สภาเทศบาล ประกอบด้วย
1.หลักสูตร ประธานสภาเทศบาล
2.หลักสูตร รองประธานสภาเทศบาล
3.หลักสูตร สมาชิกสภาเทศบาล
4.หลักสูตร เลขานุการสภาเทศบาล
5.หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
พนักงานเทศบาล
1. สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร
หลักสูตรด้านการบริหาร
หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม

-

2. สายงานผู้ปฏิบัติ
หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละตาแหน่ง
หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม
3. สายงานพนักงานจ้าง
หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละตาแหน่ง
หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม
ส่วนที่ ๔

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
๑. วิธีการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
เทศบาล จะเป็นหน่วยดาเนินการเอง หรืออาจดาเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจาเป็นและเหมาะสม ดังนี้
๑. การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่
๒. การฝึกอบรม อาจดาเนินการโดยเทศบาลเอง หรือคณะกรรมการพนักงาน เทศบาลจังหวัด
เชียงราย สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ห รือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือส่วนราชการอื่น ตามความจาเป็นและเหมาะสม รวมทั้งเทศบาลตาบลจะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
๓. การศึกษาดูงาน อาจดาเนินงานในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเทศบาล
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดาเนินการโดยคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล
จังหวัดเชียงราย หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน
๖. การให้คาปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
๗. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงาน เทศบาลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ระยะเวลา
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย

ส่วนที่ ๕
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลจะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งปรากฏดังนี้
๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕8
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป
-โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายไว้ 500,000 บาท
-โครงการอบรมการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล นักงาน
จ้าง ตั้งจ่ายไว้ 75,000 บาท
๑.๒ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท
๑.๓ แผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ตั้งจ่ายไว้
20,000 บาท
๑.๔ หน่วยงานกองช่าง หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ตั้งจ่าย
ไว้ 50,000 บาท

ส่วนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล
๑. กาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน ๗ วันทาการ
นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกเทศมนตรี
๒. ให้ผู้บังคับบั ญชาทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อน
และหลังการพัฒนาตามข้อ ๑
๓. นาข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับความ
ต้องการต่อไป
๔. ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับตามผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงาน
๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี โดย core
team ต้องผ่านการปะเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

ส่วนที่ ๗
ผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการจัดทาแผน
๗.๑ สานักปลัดเทศบาลตาบลเวียง ฝ่ายอานวยการ
๗.๒ บุคลากรผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่
๗.๒.๑ สารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
๗.๒.๒ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๗.๒.๓ เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
๗.๒.๔ แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย
๗.๒.๕ แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารท้องถิ่น และ พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างทราบ
๗.๒.๖ จัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
๗.๒.๗ เสนอรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร และผลการประเมินและ
ติดตามผลเสนอคณะกรรมการ
๗.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
รายละเอียด
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
๑. สารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
- ผู้บริหาร
- หัวหน้าส่วนราชการ
- พนักงานทุกคน - บุคลากร
๒.วิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลการจัดทาแผนพัฒนา - ผู้บริหาร
บุคลากร
- คณะกรรมการ
- บุคลากร
- หัวหน้าส่วนราชการ
๓. พิจารณาว่า บุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วน
- ผู้บริหาร
ราชการภายใน จุดใดที่ต้องมีการฝึกอบรม หรือ
- หัวหน้าส่วนราชการ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางาน
- บุคลากร
๔ . จั ดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี ต่อ
- ผู้บริหาร
คณะกรรมการ/ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
- หัวหน้าส่วนราชการ
- บุคลากร
๕. จัดส่งบุคคลไปอบรม และจัดทาเอกสารการ
- บุคลากร
ฝึกอบรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
๖. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
- หัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
- บุคลากร
๗. จัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนา - บุคลากร
บุคลากรประจาปี
๘. ประเมินผล
- ปลัดเทศบาล
- บุคลากร

การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลเวียง

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น
ของหน่วยงาน

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน และสาเร็จตามที่กาหนด
เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร
งานไม่สาเร็จตามกาหนด

พิจารณาเป็นรายบุคคล หรือระดับ
หน่วยงานภายในเทศบาล
พิจารณาความต้องการฝึกอบรม
สารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน
ขออนุมัติผู้บริหาร เพื่อพิจารณา

ประเมินความจาเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม
ตามลาดับความจาเป็น ก่อน - หลัง

กาหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม
ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม

จัดทาโครงการฝึกอบรม

กาหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม
กาหนดวิธีการฝึกอบรม

ดาเนินการฝึกอบรม

รายงานผลการฝึกอบรม

