ประกาศเทศบาลตําบลอรพิมพ์
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
……………………………….
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบีย บ
บริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับ ข้อ 308 และข้อ 310 แห่ง ประกาศ
คณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวัด นครราชสีมา เรื่อ ง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การ
บริห ารงานบุค คลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิก ายน 2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาบุค ลากร (พ.ศ. 2561) ในการประชุม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 มีมติเห็นชอบ
และเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทัก ษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริย ธรรม อันจะทําให้ก ารปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตํ า แหน่ ง ของคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาลตํ า บลอรพิ ม พ์ พนั ก งานเทศบาล
ลูก จ้างประจํา และพนัก งานจ้าง มีป ระสิท ธิภาพ ประสิท ธิผล รองรับ ปัญ หาความต้อ งการของ
ประชาชนได้ อ ย่ า งเต็ ม กํ า ลั ง ความสามารถ ดั ง นั้ น จึ ง ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ์

คําสั่งเทศบาลตําบลอรพิมพ์
ที่ 422/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
..........................................................
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา 15 มาตรา 23 แห่ง พระราชบัญ ญัต ิร ะเบีย บ
บริห ารงานบุค คลส่ว นท้อ งถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ข้อ 300 แห่ง ประกาศคณะกรรมการ
พนัก งานเทศบาลจังหวัด นครราชสีมา เรื่อ ง หลัก เกณฑ์และเงื่อ นไขเกี่ย วกับ การบริหารงานบุค คล
ของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัด ทําแผนพัฒนาบุค ลากร
พ.ศ. ๒๕62 ประกอบด้วย
1. นายบุญเติบ ชัชวาล
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ์ เป็นประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ความหมั่น
ปลัดเทศบาล
กรรมการ
3. นายถาวร กวีสันติภาวัฒน์
รองปลัดเทศบาล
กรรการ
4. นายเชน วิชาภรณ์
ผูอ้ ํานวยการกองช่าง
กรรมการ
5. นางสุมาลี รุ่มนุม่
ผูอ้ ํานวยการกองคลัง
กรรมการ
6. นายสันติพงษ์ สีมาพล
ผูอ้ ํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
7. นางอภิญญา แสนมี
ผูอ้ ํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
8. นางสาวพงษ์นัดดา รัตนวิไลศักดิ์ หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ/เลขานุการ
9. นางสาวชลธิชา ซึมครบุรี
ผูช้ ว่ ยนักทรัพยากรบุคคล
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
ให้คณะทํางานมีหน้าที่พจิ ารณากําหนดแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี พ.ศ. ๒๕62 ให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ กฎหมาย
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นายบุญเติบ ชัชวาล)
นายกเทศมนตรีตําบลอรพิมพ์

คํานํา
การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจสําคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงเป็นภาระหน้าที่ของ
ผูบ้ ริหาร และผูร้ ับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะที่ตอ้ งมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
เพื่อทําให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลสําเร็จต่อเป้าหมาย
ของหน่วยงาน
การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุค ลากร เป็น การวางแผนและกํ าหนดเป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
กระบวนการพัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัย
ความรู้ และประสบการณ์ใ นการทํางานเป็นข้อ มูล เบื้อ งต้น ตลอดจนปัญ หาที่เ กิด ขึ้นภายใน
องค์ ก ร
นํ า มาวิเ คราะห์ หาสาเหตุข องปั ญ หา เพื่ อ นํ า มาประกอบการพิ จ ารณาวางแผนพั ฒ นา
บุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของ
บุคลากร เพื่อให้ปฏิบัตงิ านได้ดยี งิ่ ขึน้
งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕62 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลอรพิมพ์ ได้ทราบและถือ
ปฏิบัตเิ ป็นแนวทางเดียวกัน

งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตําบลอรพิมพ์
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ส่วนที่ 1
หลักการและเหตุผล
1. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
1.1. ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ภายใต้ก ระแสแห่งการปฏิรูป ระบบราชการ และการเปลี่ย นแปลงด้านเทคโนโลยีก าร
บริหารจัด การยุค ใหม่ ผู้นําหรือ ผู้บ ริ หารองค์ก ารต่างๆ ต้อ งมีค วามตื่น ตัว และเกิด ความพยายาม
ปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธี
คิด วิธกี ารทํางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์การ
ซึ่งนําไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนา
ความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับ
องค์การได้อย่างเหมาะสม
1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรา 11 ระบุดังนี้“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ
เพื่อ นํา มาประยุก ต์ ใ ช้ ใ นการปฏิ บัติร าชการได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อ สถานการณ์
รวมทั้ ง ต้ อ งส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ค วามสามารถ สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข อง
ข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ”์
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิ บั ติ ง าน ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว และสถานการณ์ ข อง
ต่างประเทศที่มผี ลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้อง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยดึ แนวความคิดว่าต้องปฏิบัตงิ านตามระเบียบแบบแผนที่วาง
ไว้ ตัง้ แต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนํามาปรับใช้
กับการปฏิบัตริ าชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนีจ้ งึ กําหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้อง
มีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรูข้ า่ วสารได้อย่างกว้างขวาง
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงไป
3. ต้อ งมีก ารส่งเสริมและพัฒนาความรู้ค วามสามารถ สร้างวิสัย ทัศน์และปรับ เปลี่ย น
ทัศ นคติข องข้า ราชการ เพื่อ ให้ข้า ราชการทุก คนเป็น ผู้มีค วามรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัตหิ น้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อการนํามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัตริ าชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
1.3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา
ตามประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 304 และข้อ
297 กําหนดว่าการพัฒนาผูอ้ ยู่ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรูท้ ั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัตงิ านของตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดดี งานด้านช่าง
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(4)
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิท ธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทํางาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัตงิ าน การปฏิบัตงิ านอย่างมีความสุข
ดังนัน้ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบกับเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2545 ข้อ 304 และข้อ 297 จึงได้จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล(แผนการ
พัฒนาบุคลากร) ขึน้ โดยจัดทําให้สอดคล้องกับแผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาลตําบลอรพิมพ์ และ
จัดทําให้ครอบคลุมถึงบุคลกรจากฝ่ายการเมือง ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง และผูม้ สี ว่ นเกี่ยวข้อง

ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาบุคลากร
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร
“พัฒนาบุคลากร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เน้นผลสําเร็จของงาน
ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี มีการทํางานเป็นทีม”
2.2 พันธกิจ
2.2.1 พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ความสามารถ ไปพร้อมกับสร้างขวัญและกําลังใจ
1) มีความรูค้ วามสามารถจริง ทําหน้าที่อย่างมีคุณภาพ ทํางานได้ดว้ ยตัวเอง
2) คิดเอง ทําเองและรับผิดชอบในผลงานของตนเอง
3) มีกลไกสร้างแรงจูงใจ มีการบริหารงานบุคคลที่หลากหลาย
4) ส่งเสริมข้าราชการให้พัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง
5) สร้างจิตสํานึกในการทํางานให้ข้าราชการภูมิใจในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่
2.2.2 การบริหารจัดการองค์กรที่มปี ระสิทธิภาพ
1) มีระบบ ระเบียบชัดเจน
2) มีความกะทัดรัด คล่องตัว ปรับเปลี่ยนได้รวดเร็วเข้ากับสถานการณ์
3) วางคนให้เหมาะสมกับงาน
4) นําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการทํางานอย่างเหมาะสม
5) การจัดชัน้ สายการบังคับบัญชาสัน้ เป็นแนวนอน เพื่อลดขัน้ ตอนการบริหาร
6) จัดให้มกี ารทํางานแบบเครือข่าย
7) รูปแบบการทํางานเป็นรูปแบบคณะกรรมการ
2.2.3 ต้องการผลสัมฤทธิ์ของงาน
1) มีเป้าหมายที่วัดผลได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2) สามารถแสดงผลได้ทันทีที่งานแล้วเสร็จ
2.2.4 การปฏิบัตงิ านที่มคี วามรวดเร็ว มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง สามารถวัดผลได้
1) การทํางานต้องรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการ

2) งานมีประสิทธิภาพ วัดผลของงานได้
3) ใช้คน เงิน ทรัพยากร อย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยการบริหารที่มปี ระสิทธิภาพและนํา
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2.2.5 มีส่วนร่วมในการทํางาน และมีการทํางานเป็นทีม
1) สร้างผลงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์ของประชาชน
2) มีการประสานงานกันในแนวราบ
3) สร้างวัฒนธรรมในการทํางานแบบผนึกกําลัง
4) ไม่ปดิ กัน้ ข้อมูลระหว่างกัน
2.2.6 มีความโป่รงใส ตรวจสอบได้
1) ทํางานอย่างมีหลักการและเหตุผล
2) ซื่อตรง เป็นธรรมเน้นการให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการปฏิบัตงิ านสามารถตอบ
คําถามได้
3) เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบ ประชาสัมพันธ์ขององค์กร
2.2.7 พัฒนางานให้ทันสมัยโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
1) เรียนรูก้ ฎ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา
2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเครื่องมือในการทํางาน ที่ทันสมัย สนองตอบนโยบายรัฐ
ผูบ้ ริหารเพื่อประโยชน์ของประชาชน
2.2.8 เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้(Learning Organization)
1) เน้นการเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร(Personal Mastery)
2) เน้นการเรียนรูเ้ ป็นทีม (Team Learning)
2.3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้
พืน้ ฐานในการปฏิบัติราชการ

แนวทางในการพัฒนา
-แนวทางการพัฒนาคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างให้มคี วามรูพ้ นื้ ฐานใน
การปฏิบัตงิ าน

หมายเหตุ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรูค้ วามสามารถด้านทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตําแหน่ง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรูด้ ้านการบริหาร
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้ศกึ ษาต่อในระดับที่สูงขึน้

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการ
ปฏิบัตงิ าน

-แนวทางการพัฒนาคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้างให้มคี วามรูท้ ักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
-แนวทางการพัฒนา พนักงาน
เทศบาล ที่ดํารงตําแหน่งนักบริหาร
ให้เป็นนักบริหารงานแบบมืออาชีพ
-แนวทางการส่งเสริมสนับสนุน
คณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้างให้ได้รับการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึน้
-แนวทางการเสริมสร้างการ
ปฏิบัตงิ านของคณะผูบ้ ริหาร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจําและ
พนักงานจ้างให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข และเต็มกําลัง
ความสามารถ

2.4 วัตถุประสงค์การพัฒนา
1. เพื่อนําความรูท้ ี่มอี ยูภ่ ายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลตําบลอรพิมพ์
2. เพื่อให้มกี ารปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึน้ กับบุคลากรของเทศบาลตําบลอรพิมพ์
3. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตําบลอรพิมพ์ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รองรับปัญหาความต้องการของประชาชนได้เต็มกําลังความสามารถ
4. เพื่อให้ผมู้ สี ว่ นเกี่ยวข้องในการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัตหิ น้าที่
2.5 เป้าหมายของการพัฒนา
1. พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้พนื้ ฐานในการปฏิบัติราชการ
2. พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูเ้ กี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
3. พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ดา้ นการบริหาร

4.
5.
6.
7.

พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ดา้ นทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ดา้ นคุณธรรมและจริยธรรม
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูเ้ กี่ยวกับการทํางานเป็นทีม การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ศกึ ษาอบรมต่อในระดับที่สูงขึน้

ส่วนที่ 3
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร
1. หลักสูตรพื้นฐานในการปฏิบัตริ าชการ
(1) หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม
(2) หลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้นในการปฏิบัตงิ าน
(3) หลักสูตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หรือ หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่
(1) หลักสูตร นายกเทศมนตรี
(2) หลักสูตร รองนายกเทศมตรี
(3) หลักสูตร เลขานุการนายกเทศมนตรี
(4) หลักสูตร ประธานสภา/รองประธานเทศบาล
(5) หลักสูตร สมาชิกสภาเทศบาล
(6) หลักสูตร เลขานุการสภาเทศบาล
(7) หลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(8) หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล
(9) หลักสูตร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
(10) หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี
(11) หลักสูตร นักพัฒนาชุมชน
(12) หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป
(13) หลักสูตร วิศวกรโยธา
(14) หลักสูตร นักวิชาการศึกษา
(15) หลักสูตร นิตกิ ร
(16) หลักสูตร นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
(17) หลักสูตร นักวิชาการพัสดุ
(18) หลักสูตร เจ้าหน้าที/่ เจ้าพนักงานธุรการ
(19) หลักสูตร เจ้าหน้าที/่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
(20) หลักสูตร เจ้าหน้าที/่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(21) หลักสูตร เจ้าหน้าที/่ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(22) หลักสูตร เจ้าหน้าที/่ เจ้าพนักงานพัสดุ

(23) หลักสูตร นายช่างโยธา
(24) หลักสูตร ครูผดู้ ูแลเด็ก
(25) หลักสูตร การดําเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
(26) หลักสูตร คอมพิวเตอร์สําหรับงานในหน้าที่
(27) หลักสูตร อื่นๆที่เกี่ยวข้องและจําเป็น
3. หลักสูตรด้านการบริหาร ได้แก่
(1) หลักสูตร นักบริหารงานเทศบาล
(2) หลักสูตร นักบริหารงานการคลัง
(3) หลักสูตร นักบริหารงานช่าง
(4) หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป
(5) หลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา
4. การส่งเสริมการศึกษาต่อ ในระดับต่อไปนี้
(1) การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
(2) การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
5. หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างเสริมการทํางาน
(1) หลักสูตร การเสริมสร้างความสามัคคี การทํางานเป็นทีม การละลายพฤติกรรม
(2) หลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร การทัศนะศึกษาดูงาน
ทั้งนี้ ในการฝึก อบรมที่เ ทศบาลเป็นผู้ดําเนินการฝึก อบรมเองหรือ มอบหมายให้หน่ว ยงานอื่นเป็ น
ผู้ดําเนินการฝึกอบรม เทศบาลอาจนําหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมาดําเนินการรวมกันตามความจําเป็นและการ
ประหยัดงบประมาณ

จุดมุ่งหมายการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลอรพิมพ์ อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร
(Goals)

ตัวชี้วัด
(KPI s)

8. พัฒนาบุคลากรให้มี -ร้อยละของ
ความรูพ้ นื้ ฐานใน
คณะผูบ้ ริหาร,
การปฏิบัตริ าชการ สมาชิกสภาฯ
พนักงาน
เทศบาล,ลูกจ้าง
9. พัฒนาบุคลากรให้มี และพนักงาน
ความรูเ้ กี่ยวกับ
จ้าง
งานในหน้าที่
-ร้อยละของ
รับผิดชอบ
คณะผูบ้ ริหาร,
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน
10. พัฒนาบุคลากร เทศบาล,ลูกจ้าง
ให้มคี วามรูด้ ้านการ และพนักงาน
บริหาร
จ้าง
-ร้อยละของ
คณะผูบ้ ริหาร
และพนักงาน
เทศบาลที่ดํารง
ตําแหน่งสาย
บริหาร

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
-ร้อยละ 20 ของคณะ
ผูบ้ ริหาร,สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล,
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง
-ร้อยละ 30 ของคณะ
ผูบ้ ริหาร,สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล,
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง
-ร้อยละ 10 ร้อยละ
ของคณะผูบ้ ริหารและ
พนักงานเทศบาลที่
ดํารงตําแหน่งสาย
บริหาร

เป้าหมาย
(Targets)
๒๕๖2
40%

40%

40%

หมายเหตุ

จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนาบุคลากร
(Goals)
11. พัฒนาบุคลากร
ให้มคี วามรูด้ ้าน
ทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละตําแหน่ง

ตัวชี้วัด
(KPI s)

-ร้อยละของ
คณะผูบ้ ริหาร,
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน
เทศบาล,
12. พัฒนาบุคลากร ลูกจ้างและ
ให้มคี วามรูด้ ้าน
พนักงานจ้าง
คุณธรรมและ
-ร้อยละของ
จริยธรรม
คณะผูบ้ ริหาร,
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน
13. พัฒนาบุคลากร เทศบาล,
ให้มคี วามรูเ้ กี่ยวกับ ลูกจ้างและ
การทํางานเป็นทีม
พนักงานจ้าง
การสร้างองค์กรแห่ง -ร้อยละของ
การเรียนรู้
คณะผูบ้ ริหาร,
สมาชิกสภาฯ
14. ส่งเสริม
พนักงาน
สนับสนุนให้บุคลากร เทศบาล,
ได้ศกึ ษาอบรมต่อใน ลูกจ้างและ
ระดับที่สูงขึน้
พนักงานจ้าง
-ร้อยละของ
คณะผูบ้ ริหาร,
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน
เทศบาล,
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง

ข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)
-ร้อยละ 20 ของคณะ
ผูบ้ ริหาร,สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล,
ลูกจ้างและ พนักงาน
จ้าง
-ร้อยละ 20 ของคณะ
ผูบ้ ริหาร,สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล,
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง
-ร้อยละ 20 ของคณะ
ผูบ้ ริหาร,สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล,
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง
-ร้อยละ 20 ของคณะ
ผูบ้ ริหาร,สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาล,
ลูกจ้างและพนักงาน
จ้าง

เป้าหมาย
(Targets)
๒๕๖2
40%

40%

40%

40%

หมายเหตุ

ส่วนที่ 5
การติดตามประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
1.๑ กําหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่กําหนด
ภายใน 7 วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับ
ชัน้ จนถึงนายกเทศมนตรี
๑.2 ให้ค ณะกรรมการฯ มีหน้าที่ใ นการติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุค ลากร
ตลอดจนการดําเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผล
ต่อนายกเทศมตรีตําบลอรพิมพ์
๑.3 นํ า ผลการติ ด ตามประเมิ น ผลของคณะกรรมการ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการกํ า หนด
หลักสูตรวิธกี ารพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป

