แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เทศบาลตาบลท่าแร่
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
ทต.ท่าแร่

คานา
การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจสาคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงเป็นภาระหน้าที่
ของผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
เพื่อทาให้ บุคลากรในหน่ วยงานเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลสาเร็จต่อเป้าหมายของ
หน่วยงาน
การจั ดทาแผนพัฒ นาบุคลากร เป็นการวางแผนและกาหนดเป้าหมาย วัตถุ ประสงค์ของ
กระบวนการพัฒ นาบุคลากร ให้มีป ระสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้
และประสบการณ์ในการทางานเป็ นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร นามาวิเคราะห์
หาสาเหตุของปัญหา เพื่อนามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถ
ด้วยการฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของบุคลากร เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เทศบาลตาบลท่าแร่ จึงได้จัด ท าแผนพั ฒ นาบุค ลากร ประจ าปี ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่ อใช้เป็ น
แนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างได้ทราบ
และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

สารบัญ
เรื่อง
คานา
บทที่ ๑ บทนา
 หลักการและเหตุผล
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
 วิสัยทัศน์ บทบาทและภารกิจ
 บทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตาบลท่าแร่ (SWOT ANALYSIS)
 ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
 ขั้นตอนการดาเนินงานการ
 การติดตามและประเมินผล
บทที่ ๒ แนวทางการพัฒนาบุคลากร
 แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่
 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
 เป้าหมายการพัฒนาบุคลากร
บทที่ ๓ กรอบการพัฒนาบุคลากร
 แนวทางการพัฒนาบุคลากร
 ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร
 ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบลท่าแร่
ภาคผนวก
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
 บันทึกประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล

หน้า
ก
๑
๒
๒
๒
๓
๔
๕
๖
๖
๖
๗
๘
๙
๙
๑๐
๑๑

บทที่ ๑
บทนา

๑. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กาหนดให้เทศบาลมี การพัฒนาผู้ได้รับ
การบรรจุเข้ารับ ราชการเป็น พนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่ อให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพ ระมหากษัต ริย์ท รงเป็น ประมุข และแนวทางปฏิบัติต นเพื่อ เป็น พนัก งานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาล
ต้อ งดาเนิ น การพัฒ นาให้ ครบถ้ว นตามหลั กสู ตรที่ คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.จังหวัด )
กาหนด เช่น การพัฒ นา ด้านความรู้พื้น ฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึก อบรม
การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้อง
กับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละ เทศบาลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตร
ที่คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่เทศบาล
พิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาล
สามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.จังหวัด) เทศบาลต้นสังกัด หรือส านักงาน
คณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวัด (ก.ท.จ.จังหวัด ) ร่ว มกับ เทศบาลต้น สั งกัด หรือ เทศบาลต้ นสั งกั ด
ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร
เรื่ อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนการพั ฒ นา
พนั ก งานเทศบาล ต้ อ งกาหนดตามกรอบของแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ที่ คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางดั งกล่ าว เทศบาลต าบลท่ า แร่ อ าเภอเมื อ ง จั งหวั ด สกลนคร
จึ งได้จั ด ท าแผนการพั ฒ นาบุ คลากร ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่ อ ใช้เป็ น แนวทางในการพั ฒ นา
บุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตาบลท่าแร่ในการ ปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

-๒๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้
๑) เพื่อให้บุคลากรทุกตาแหน่งตามของเทศบาลตาบลท่าแร่ มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ
๒) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทุ ก ต าแหน่ งของเทศบาลต าบลท่ า แร่ ได้ รับ การพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ งานในหน้ า ที่
ที่รับผิดชอบ
๓) เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรทุ ก ต าแหน่ งของเทศบาลต าบลท่ าแร่ มี ความรู้ แ ละเกิ ด ทั ก ษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละตาแหน่ง
๔) เพื่อให้บุคลากรทุกตาแหน่งของเทศบาลตาบลท่าแร่ มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการบริหาร
๕) เพื่อให้บุคลากรทุกตาแหน่งของเทศบาลตาบลท่าแร่ มีคุณธรรมและ จริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน
๓. วิสัยทัศน์ บทบาทและภารกิจ ตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่ ได้กาหนดไว้ กล่าวโดยสรุปคือ
วิสัยทัศน์
เสริ ม สร้ า งระบบการบริ ห ารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ให้ มี ส มรรถนะและศั ก ยภาพ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
๓.๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรอบรู้อย่างต่อเนื่อง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓.๒ พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วย ICT เพื่อมุ่งประสิทธิภาพ
๔. บทวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่ (SWOT ANALYSIS)
จุดแข็ง (Strength)
ปัจจุบันรัฐบาลได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาคน ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีแนวคิด ยึด “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” ในทุกมิติอย่างเป็นองค์รวม
และให้ความสาคัญกับการพัฒนาที่สมดุล ทั้งด้านตัวคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสร้างระบบบริห ารจัดการภายในที่ดีให้ เกิดขึ้นในทุกระดับอันจะทาให้ เกิดการพัฒ นาที่ยั่งยืนที่มี “คน”
เป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง ดังนั้น รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรมีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ทั่วถึงโดยจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒ นาบุคลากรให้เพียงพอกับความจาเป็นขององค์กร เพื่อให้ องค์กร
ดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
จุดอ่อน (Weakness)
สานั กปลัดเทศบาลมีภ ารกิจหลักในการสนับสนุนและรองรับการปฏิบัติงานคณะผู้บริห าร
สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนต้องดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นยา และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น บุคลากรของเทศบาลจึงให้ความสาคัญกับภารกิจงานที่เร่งด่วนเป็นสาคัญ
กว่าการพัฒนาบุคลากร

-๓โอกาส (Opportunity)
กระแสการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศแนวใหม่ที่มุ่งสู่ประสิทธิภาพและคุณภาพ
และก้าวตามโลกได้อย่างรู้เท่าทัน ก่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อให้ตระหนักถึงความจาเป็นและ
ปรับ เปลี่ ย นภารกิจ ทัศนคติ และกระบวนการปฏิ บัติงาน เพื่อพัฒ นาองค์กรให้ เจริญ ก้าวหน้าและทันสมัย
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้การพัฒนาบุ คลากรของมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการให้เป็นมาตรฐาน และทันกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้
ข้อจากัด (Threat)
การพัฒ นาบุ คลากร มีข้อจากัดในเรื่องของความพร้อมของบุคลากรที่จะเข้ารับการพัฒ นา
เนื่องจากบุคลากรมีภารกิจที่จะต้องให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
จึงทาให้ไม่สามารถที่จะเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลา ส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
และงบประมาณที่นามาดาเนินการพัฒนาบุคลากรมีอย่างจากัด เนื่องต้องต้องกันงบประมาณไว้เพื่อนาไปพัฒนา
ในส่วนอื่นๆ
การจั ด ทาแผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลตาบลท่ า แร่ ประจาปี ๒๕๕๗
มี กรอบแนวคิดการพัฒนาบุคลากรจากมาตรฐานในการกาหนดตาแหน่งตามพันธกิจหลัก ซึ่งมีเป้าหมายในการ
พัฒนาบุคลากรทุกคน (คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างและพนักงานจ้าง) ให้มี
ความรู้ ทั กษะ ความเชี่ ยวชาญในการปฏิ บั ติ งานในสายอาชี พ อย่ างน้ อย ๑๐ วัน / คน / ปี (ร้อ ยละ ๑๐๐
ของคณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิก สภาเทศบาล ข้ าราชการ พนั ก งานลู ก จ้างและพนั กงานจ้าง) และต้อ งพัฒ นา
บุค ลากรด้ วยหลั กสู ตรที่ มี ความเชี่ ยวชาญ ในการปฏิ บั ติ งานสายอาชี พอย่ างน้ อย ๑ หลั กสู ตร มี ระยะเวลา
ไม่ต่ากว่า ๗ วัน
ดังนั้น ในการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรจะมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะความ
เชี่ยวชาญในงานสายอาชีพและหลักสูตรทั่วไปที่เสริมสร้างความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติตามพันธกิจหลักได้อย่างมีประสิท ธิภาพ โดยจะแบ่งเนื้อหาหลักสูตรการพัฒ นาบุคลากรออกเป็น
๒ ประเภท คือ
๑. หลั ก สู ต รการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาความรู้ ทั ก ษะ ความเชี่ ย วชาญใน
การปฏิบัติงานในสายอาชีพ
๒. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่เสริมสร้างความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานให้สามารถควบคุม
การปฏิบัติงานตามพันธกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่ เห็นสมควรให้จัดทา
แผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

-๔๑) การก าหนดหลั ก สู ต รการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการพั ฒ นา วิ ธี ก ารพั ฒ นา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีความสอดคล้องกับตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแต่ละสายงาน
ที่ดารงอยู่ตามกรอบแผน อัตรากาลัง ๓ ปี
๒) ให้บุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่ ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน หลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๓) วิธีการพัฒ นาบุ คลากร ให้เทศบาลตาบลท่าแร่ เป็นหน่วยดาเนินการเอง หรือดาเนินการ
ร่วมกับ ก.ท.จ. จังหวัดสกลนคร หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีห นึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความ
จาเป็น และความเหมาะสม ดังนี้
(๑) การปฐมนิเทศ
(๒) การฝึกอบรม
(๓) การศึกษาหรือดูงาน
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(๕) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
๔) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา เทศบาลตาบลท่าแร่ ต้องจัดสรร งบประมาณสาหรับ
การพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคานึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้
การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
๖. ขั้นตอนการดาเนินงาน
๖.๑ การเตรียมการและการวางแผน
๑) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๒) พิ จ ารณ าเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการพั ฒ นาโดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ดู ว่ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้
๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็ น ได้ แก่ ด้ านความรู้ทั่ วไปในการปฏิ บั ติ งาน ด้ านความรู้
และทักษะ เฉพาะของานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม
๖.๒ การดาเนินการพัฒนา
๑) การเลื อกวิธี พั ฒ นาผู้ อยู่ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาที่ เหมาะสม เมื่อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาได้ ข้ อ มู ล ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนา

-๕ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนา
โดยสามารถเลื อกแนวทางหรือวิธีการพัฒ นาได้หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การ
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็นต้น
๒) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการ พัฒ นาได้ห ลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่ว ย
ราชการอื่น หรือว่าจ้าง องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
๗. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตาบลท่าแร่ ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในการติดตามและ ประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
๑) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา
เมื่อผ่านการ ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
๒) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทที่ ๒
แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่ ประจาปี ๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการพัฒ นาบุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่ ประจาปี ๒๕๖๒ ตามแผนกลยุทธ์
มีแนวคิดการพัฒนาที่มุ่งเน้นการให้บริการข้อมูลข่าวสารการจัดประชุมสภา และบุคลากรในองค์กร โดยให้ยึด
คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล ข้ า ราชการ พนั ก งาน ลู ก จ้า ง และพนั ก งานจ้ าง ประชาชน และ
ผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมครอบคลุมภารกิจทุกด้าน เน้นการทางาน
ในเชิงรุก ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทา โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จและ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และมีการจัดทาแผนด้านบุคลากรและ
งบประมาณให้พร้อมสาหรับการรองรับการปฏิบัติงาน
แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่ ประจาปี ๒๕๖๒ มีการกาหนดกรอบ
การพัฒ นาบุคลากร เป้าหมาย และทิศทางการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ โดยมีกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ จานวน ๕ ด้าน แต่ละด้านจะมีตัวชี้วัดระดับความสาเร็จ ดังนี้
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ด้านที่ ๑
ด้านพันธกิจ
มีตัวชี้วัดที่ระดับความสาเร็จของผลผลิตตามพันธกิจหลักของเทศบาลตาบลท่าแร่ ดังนี้
๑.๑ การจัดฝึกอบรม (ภายในและภายนอกองค์กร) ให้กับบุคลากรทั้งหมด (คณะผู้บริหาร
สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ) (ร้อยละ ๑๐๐ ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
เทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย ๑๐ วัน / คน / ปี)
๑.๒ การจัดสัมมนา / บรรยายพิเศษ และประสานการฝึกอบรม / สัมมนาให้แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
๑.๓ ดาเนินการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และที่สูงกว่าปริญญาตรีให้กับ
บุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่
๑.๔ ดาเนินการจัดการศึกษาดูงานให้กับบุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่
๑.๕ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมจะต้องมีเนื้อหาวิชา หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานในสาย
อาชีพอย่างน้อย ๑ หลักสูตร ระยะเวลาไม่ต่ากว่า ๗ วัน (ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในสายอาชีพอย่างน้อย ๑ หลักสูตร ระยะเวลาไม่ต่ากว่า ๗ วัน)
ด้านที่ ๒
ด้านผู้รับบริการและสาธารณะ
มีตัวชี้วัดที่ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ด้านที่ ๓
ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน
มีตัวชี้วัดที่ระดับความสาเร็จในการประหยัดพลังงานและระดับความสาเร็จในการบริหาร
งบประมาณ

-๗ด้านที่ ๔

ด้านกระบวนการภายใน
มีตัวชี้วัดที่ระดับความสาเร็จในการมีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายในและ
ระดับความสาเร็จในการบริหารความเสี่ยง
ด้านที่ ๕
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
มีตัวชี้วัดที่ระดับความสาเร็จในการให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร ระดับความสาเร็จในการพัฒนาระบบข้อมูลและความรู้ และการดาเนินงานที่แสดง
ความใหม่หรือนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจาปี ๒๕๖๒
เร่งรัดพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่ (คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ
พนั ก งาน ลู ก จ้ าง และพนั ก งานจ้ าง) ทุ ก ระดั บ ทุ ก สายงานอย่ างต่ อ เนื่ อ งและทั่ ว ถึ ง ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ดังนี้
๑. พั ฒ นาบุ คลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่ (คณะผู้ บริห าร สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน) ให้มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามสายอาชีพ
ทั้งในสายงานด้านธุรการ/เลขานุการ สายงานด้านกฎหมาย และสายงานด้านวิชาการ โดยเฉพาะสายงานด้าน
การบริหารจัดการ สายงานธุรการ/เลขานุการ และสายงานด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
๒. การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมมีจิตสานึก
ที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมสนับสนุ นค่านิยมวัฒ นธรรมองค์กร ให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนร่วมกัน
รวมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ความรู้ในการเป็นส่วนราชการใสสะอาดให้เกิดขึ้นองค์กร

-๘เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่ ประจาปี ๒๕๖๒
กิจกรรมการพัฒนา
๑. ด้านพันธกิจ
๑. ดาเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร (การฝึกอบรม การสัมมนา การ
ปฏิบัติธรรม การบรรยายธรรมการบรรยายพิเศษ) ให้กับบุคลากร
๒. ดาเนินการ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากรของ
เทศบาลตาบลท่าแร่
๒. ด้านผู้รับบริการและสาธารณะ
๑. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๒. การดาเนินการโครงการส่วนราชการใสสะอาด
๓. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน
๑. การประหยัดพลังงาน
๔. ด้านกระบวนการภายใน
๑. มีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และการบริหาร
งบประมาณเชิงบูรณาการ
๒. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน จัดทารายงานการติดตามผล
การพัฒนาบุคลากร
๓. การจัดทาระบบบริหารความเสี่ยง
๕. ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
๑. การให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
- ร้อยละของหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรเปรียบเทียบตามแผน
- ร้อยละของข้าราชารและลูกจ้างประจาได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ๑๐ วัน/คน ปี
๒. การพัฒนาระบบข้อมูลและความรู้
๓. การดาเนินงานที่แสดงความใหม่ หรือนวัตกรรมใหม่

เป้าหมาย

หน่วยนับ

๒๐ / ๒๐

หลักสูตร / ราย

๓

ครั้ง

ร้อยละ ๘๐
๓

ร้อยละ
ครั้ง

การประเมินผลแผน
ประหยัดพลังงาน ๑ ฉบับ

ฉบับ

จัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากร ประจาปี ๑ ฉบับ

ฉบับ

๑ ฉบับ

ฉบับ

การประเมินผลแผนบริหาร
ความเสี่ยง ๑ ฉบับ

ฉบับ

ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ
ร้อยละ

จัดทาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่
โครงการจัดทาในรูปแบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร

บทที่ ๓
กรอบการพัฒนาบุคลากร ประจาปี ๒๕๖๒
เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจาปี ๒๕๖๒ สามารถดาเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ จึงกาหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาบุคลากรจาก
แผนกลยุทธ์ของเทศบาลตาบลท่าแร่ ซึ่งจะต้องพัฒนาบุคลากร ตามพันธกิจหลักต่าง ๆ ดังนี้
๑. จั ด ฝึ ก อบรมภายในและภายนอกหน่ ว ยงานให้ กั บ คณะผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก เทศบาล
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างให้ครบทุกคน อย่างน้อย ๑๐ วัน / คน / ปี และต้องมีหลักสูตร
ที่มีเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญในงานสายอาชีพอย่างน้อย ๑ หลักสูตร ระยะเวลาไม่ต่ากว่า ๗ วัน
๒. สนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และที่สูงกว่าปริญญาตรี ให้กับบุคลากร
๓. จัดการศึกษาดูงานให้กับบุคลากร
๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ดังนั้ น การพัฒ นาบุคลากรของเทศบาลตาบลท่าแร่ ประจาปี ๒๕๖๒ จึงมุ่งเน้นการพัฒนา
คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ทุกสานัก / กอง ทุกระดับ
ทุกสายงาน ให้ครบถ้วน ทั่วถึงและสอดคล้องกับงบประมาณการพัฒนาบุคลากรประจาปีที่ได้รับจัดสรร
แนวทางการพัฒนาบุคลากร
๑. การพัฒนาผู้บริหาร
๑.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหน่วยงานอื่นจัด
อบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๑.๒ การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย ๑ ปี/ครั้ง ตามแต่โอกาส
๑.๓ ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
๒.การพัฒนาสมาชิกสภาสภาเทศบาล
๒.๑ การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหน่วยงานอื่นจัด
อบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๒ การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาด้านวิสัยทัศน์ อย่างน้อย ๑ ปี/ครั้ง ตามแต่โอกาส
๒.๓ ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น
๓. การพัฒนาความชานาญการ (สายปฏิบัติ)
๓.๑ จั ด ให้ พ นั ก งานและลู ก จ้ า งได้ เข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรม เข้ า ร่ ว มสั ม มนาและ
ทัศนศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ตามแต่โอกาส
๓.๒ เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างที่มีความสนใจได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และ
ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเพื่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นและจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่ อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน
๓.๓ การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

-๑๐๔. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน
๔.๑ การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานสาหรับบุคคลที่บรรจุใหม่
ภายใต้การสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่
๔.๒ การปฐมนิเทศ แนะนาชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่หรือแนะนาที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่
๔.๓ การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานให้มีการเปลี่ยนงานอาจจะ ๓ - ๔ เดือน/ ครั้ง
เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นในงานหลาย ๆ ด้าน
ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายการ
๑. วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒. พิจารณาว่า บุคลากรของ
หน่วยงานที่สมควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรม
๓. ดาเนินการเสนอเรื่อง
ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการ
๔. ประเมินความจาเป็นที่ต้องมี
การฝึกอบรม จัดลาดับความ
จาเป็น ก่อน – หลัง
๕. จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม
หรือจัดทาโครงการฝึกอบรมที่
ได้รับความเห็นชอบ
๖. ดาเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการที่วางแผนไว้
๗. รายงานผลการดาเนินการ
ฝึกอบรมตามโครงการ
๘. แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
๙. ประเมินผล

๑

๒

๓

๔

๕

เดือน
๖ ๗

๘

๙

ควรดาเนินการหลังจากเสร็จการฝึกอบรม

๑๐ ๑๑ ๑๒

-๑๑ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระยะเวลาดาเนินการ
หลักสูตรการพัฒนา

วิธีการดาเนินการ

๑.หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ

๑. การปฐมนิเทศ
๒.การสอนงาน
๓.การฝึกอบรม
๔. การประชุม

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกีย่ วกับ
งานในหน้าที่รับผิดชอบ

๑. การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
๓.การศึกษาดูงาน

๓ หลักสูตรความรู้ และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง

๑. การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
๓.การศึกษาดูงาน
๔. การสอนงาน

หน่วยงานดาเนินการ
- เทศบาลดาเนินการ
- ก.ท.จ.
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เทศบาลดาเนินการ
- ก.ท.จ.
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เทศบาลดาเนินการ
- ก.ท.จ.
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย พ.ค.
.

กลุ่มเป้าหมาย
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 ตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
 พนักงานจ้าง

 ตาแหน่งสายงานบริหาร
 ตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
 พนักงานจ้าง

 ตาแหน่งสายงานบริหาร
 ตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
 พนักงานจ้าง

-๑๒ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ระยะเวลาดาเนินการ
หลักสูตรการพัฒนา

วิธีการดาเนินการ

หน่วยงานดาเนินการ

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร

๑. การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
๓.การศึกษาดูงาน

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

๑. การฝึกอบรม
๒.การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
๓.การศึกษาดูงาน

- เทศบาลดาเนินการ
- ก.ท.จ.
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เทศบาลดาเนินการ
- ก.ท.จ.
- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค.

เม.ย พ.ค.
.

กลุ่มเป้าหมาย
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

 ตาแหน่งสายงานบริหาร

 ตาแหน่งสายงานบริหาร
 ตาแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ
 พนักงานจ้าง

ภาคผนวก

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
ลาดับ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

จานวนครั้งที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรม

ระยะเวลา

๑
๒
๓

สานักปลัดเทศบาล
พันจ่าเอกธนรัตน์ ธนูศร
นางสาวชญาภา ยศศรียา
นายสุรพงษ์ ก้องแสนกิจ

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

๒
๑
๑

ต.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
ต.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
ต.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๔

กองคลัง
นางสาวภาวนา พลากุล

นักวิชาการพัสดุชานาญการ

๑

ต.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๕

กองช่าง
นายสุระพงษ์ ศลปี

นายช่างโยธาอาวุโส

๑

ต.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๖

กองการศึกษา
นายฝันดี อุปรี

สันทนาการชานาญการ

๑

ต.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๗

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายวินเทพ ถาบุตร

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

๑

ต.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๘

กองวิชาการและแผนงาน
นางวันเพ็ญ ละทะโล

ผู้อานวยการกองวิชาการและ
แผน

๑

ต.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

๙
๑๐

กองสวัสดิการสังคม
นายสิทธิโชค อินธิแสน
นายศุภวัฒน์ ไชยชนะ

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๒
๑

ต.ค.๖๑-มี.ค.๖๒
ต.ค.๖๑-มี.ค.๖๒

ร้อยละของข้าราชการที่เข้ารับการฝึกอบรมรอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)
๑๒ x ๑๐๐ = ๓๑.๕๘%
๓๘

