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เทศบาลตาบลแม่ไร่
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

คานา
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
ของเทศบาลตาบลแม่ไร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถของ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลแม่ไร่ ให้เป็นไปตามระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรที่มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 หมวด 14
ส่ ว นที่ 4 การพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล และประกาศเทศบาลต าบลแม่ ไ ร่ เรื่ อ ง แผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ได้กาหนดกิจกรรมและโครงการให้มีความสอดคล้อง
กับหลักสูตรตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและสายงานของบุคลากร โดยคานึงถึงภารกิจ อานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ข อง
ตนเอง รวมทั้งบทบาทของเทศบาลตาบลแม่ไร่ โดยได้กาหนดหลั กสู ตรการพัฒ นาส าหรับบุคลากรแต่ล ะ
ตาแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้แ ละทัก ษะเฉพาะของงานในแต่ล ะตาแหน่ง ด้ า นการบริห าร
และด้า นคุณ ธรรมและจริย ธรรม รวมถึงการสร้างความตระหนักให้มีแนวความคิดของการมีส่วนร่วมด้าน
การพัฒ นาองค์กร อัน จะเป็ น ประโยชน์ กับ การปฏิบัติ ราชการให้ เ กิดผลสั มฤทธิ์ ได้อย่างยั่งยื น เพื่อพัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตาบลแม่ไร่ต่อไป
แผนพั ฒ นาบุ คลากรของเทศบาลตาบลแม่ ไร่ เป็น เครื่อ งมื อในการนาทิศ ทางการพัฒ นา
บุคลากรภายใต้การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา หลักสูตร วิธีการ
พัฒนา งบประมาณ และการติดตามประเมินผล ซึ่งผลของการวางแผนพัฒนาดังกล่าวจะนาไปสู่การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป

งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผลการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีห น้าที่พัฒ นาความรู้ในส่ วนราชการเพื่อให้ มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔.ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อการนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๔๕
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
ได้กาหนดการพัฒนาพนักงานเทศบาลในส่วนที่สาคัญที่ได้นามาเป็นหลักการในการจัดทาแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ดังนี้
ข้อ 288 ให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานเทศบาลก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และ

หน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประชุมและแนวทางปฏิบัติตนเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดี
ข้อ ๒89 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามข้อ 288 ต้องกาหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานเทศบาลทุกคนให้ได้รับการพัฒนาและต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
ก.ท. กาหนด ดังนี้
1) หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
2) บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
3) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นพนักงานทั่วไป
4) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการสาหรับพนักงานบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
หากเทศบาล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของ
แต่ละเทศบาลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตร ที่ ก.ท. กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก
และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป
ข้อ ๒90 การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ เทศบาลสามารถเลือกวิธีการพัฒนา
อื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ การพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การพัฒนาโดย
ผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม การพัฒนาเฉพาะด้าน
ข้อ ๒91 การพัฒนานี้ อาจกระทาได้โดยสานักงาน ก.ท.จ. เทศบาลต้นสังกัด หรือสานักงาน
ก.ท. ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับสานักงาน ก.ท.จ. ก็ได้
ข้อ 292 การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) การปฐมนิเทศ ให้กระทาก่อนมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการก่อนบรรจุเข้ารับราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนา ที่ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กาหนดตามข้อ 289
(๓) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการ
ควบคู่ กั น ไป แล้ ว แต่ ความเหมาะสมของแต่ ล ะเทศบาล เช่ น การงบประมาณ สื่ อ การฝึ ก อบรม วิ ท ยากร
ระยะเวลา กาลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม และกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม
(๔) ประเมินและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้
เข้ารับการพัฒนา และติดตามการนาผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ข้อ 293 การดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่นี้ ควรกระทาภายในระยะเวลาที่
พนักงานเทศบาลผู้นั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 294 ให้ผู้ บั งคับ บั ญชามีห น้าที่ พัฒนาผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 295 ให้ผู้ บังคับบั ญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่
เพิ่งย้ายหรือโอนมาดารงตาแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
ข้อ ๒96 การพัฒ นาผู้ ใต้ บั งคั บ บัญ ชานั้ น ผู้ บัง คับ บั ญชาอาจเป็ นผู้ เป็ น ผู้ ด าเนิ นเองหรื อ
มอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมดาเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนา ผู้ใต้บังคั บบัญชาเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอื่นๆ โดยพิจารณาดาเนินการหาความจาเป็นในการ

พั ฒ นาจากการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน การจั ด ท าแผนพั ฒ นารายบุ ค คลหรื อ ข้ อ เสนอของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเอง
ข้อ 297 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
(5) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข
ข้อ ๒98 ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ ดังนี้
(๑) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทาดังนี้
(ก) การหาความจาเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญ ชาแต่ละคน หมายถึง การศึกษา
วิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
(ข) ประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
(๒) การดาเนินการพัฒนา ให้กระทาดังนี้
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนาข้อมูล
เหล่ านั้ นมาพิจารณากาหนดกลุ่ มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้ รับการพัฒ นา ได้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไร
ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นวิธีการที่ดาเนินการได้ในขณะปฏิบัติงาน
เช่น การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน การให้คาปรึกษา หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนาอื่นๆ เช่น การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน เป็นต้น
(ข) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
โดยเลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกย้าย
หน้ าที่ การรั กษาราชการแทนหรื อรั กษาการในตาแหน่ง การส่ งไปศึกษาดูงาน การฝึ กอบรม ประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการ และการสัมมนา เป็นต้น
(๓) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ให้กระทาดังนี้
(ก) ให้ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่ายๆ ก่อน แล้วค่อยให้ทางานที่ยากขึ้น
ตามลาดับ

(ข) ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการทางาน เพื่อตรวจสอบดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการทางานมากน้อยเพียงใด
(ค) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยควรคานึงถึงสิ่ง
เหล่านี้ด้วยคือ หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่อ งชมเชยก่อนที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ผู้เข้ารับการสอน
แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อื่น และอย่า
ตาหนิผู้เข้ารับการสอนเร็วไป
(ง) กระตุ้นและให้กาลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีกาลังใจและมีความเชื่อ มั่นใน
ตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป
(จ) ให้ดาเนินการสอนต่อไปเรื่อยๆ จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และ
สามารถปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน
(4) ขั้นตอนติดตามผลให้กระทาดังนี้
(ก) มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง
(ข) เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา
(ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆลดการตรวจสอบลง
เมื่อผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง
(ง) แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่อง
เพื่อให้การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ข้อ ๒99 ให้เทศบาลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติทดี่ ี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะเทให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลที่ (ก.ท.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปี
ตามรอบของแผนอัตรากาลังของเทศบาล นั้น
ข้อ 300 ในการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย
(1) นายกเทศมนตรี
เป็นประธานกรรมการ
(2) ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการ
(3) ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกองและหัวหน้าส่วนราชการอื่น เป็นกรรมการ
(4) หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ข้อ 301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(๑) หลักการและเหตุผล
(๒) เป้าหมายการพัฒนา
(๓) หลักสูตรการพัฒนา
(๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
(๕) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(๖) การติดตามและประเมินผล

ข้อ 302 หลักการและเหตุผลในการจัดทาแผนการพัฒนา เป็นการหาความจาเป็นในการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานเทศบาลตาแหน่งต่าง ๆ
ทั้งในฐานะตั ว บุ คคล และฐานะต าแหน่ งตามที่ก าหนด ในส่ ว นราชการตามแผนอัต รากาลั ง ของเทศบาล
ตลอดทั้งความจาเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 303 เป้ า หมายในการพั ฒ นาพนั กงานเทศบาล ต้ อ งก าหนดให้ มี ค วามชั ด เจน และ
ครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และตาแหน่งตามแผนอัตรากาลังของเทศบาลทุกตาแหน่ง โดยกาหนดให้
พนักงานเทศบาลต้องได้รั บการพัฒนาทุกตาแหน่งภายในรอบระยะเวลา ๓ ปี ของแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล
ข้อ 304 หลักสูตรการพัฒนา สาหรับพนักงานเทศบาล แต่ละตาแหน่งต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 305 วิธีการพัฒ นาพนักงานเทศบาล ให้ เทศบาลดาเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย
สานักงาน ก.ท.จ.หรือผู้ที่มีความเหมาะสมดาเนินการ หรือดาเนินการร่วมกับสานักงาน ก.ท.จ. ส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจาเป็น ความเหมาะสม ดังนี้
(๑) การปฐมนิเทศ
(๒) การฝึกอบรม
(๓) การศึกษา หรือดูงาน
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(๕) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
ระยะเวลาดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกาหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
รับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร
ข้อ 306 งบประมาณในการดาเนิ นการพัฒ นา เทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณส าหรั บ
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ 307 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา เทศบาลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ
ติดตามและประเมิ น ผลการพัฒ นาพนั กงานเทศบาล เพื่อ ให้ ทราบถึง ความส าเร็ จของการพั ฒ นา ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
ข้อ 308 ให้เทศบาลจัดทาแผนการพัฒ นาพนักงานเทศบาล ตามข้อ ๒99 แล้ว เสนอให้
(ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาของ (ก.ท.จ.) ตามวรรคหนึ่ง ให้ (ก.ท.จ.) พิจารณาถึงความจาเป็นในการ
พั ฒ นา กลุ่ ม เป้ า หมายที่ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นา หลั ก สู ต รการพั ฒ นา วิ ธี ก ารพั ฒ นาและระยะเวลาการพั ฒ นา
งบประมาณที่เทศบาลจัดสรรสาหรับการพัฒนา เมื่อ (ก.ท.จ.) พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้เทศบาลประกาศ
ให้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต่อไป

เมื่อครบกาหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี แล้ว ให้เทศบาล
ดาเนินการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตาม ข้อ ๒99 เป็นระยะเลา ๓ ปีในรอบถัดไป ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาของแผนอัตรากาลังของแผนอัตรากาลังพนักงานเทศบาล ด้วย
ข้อ 309 ในการพิจ ารณาของ ก.ท.จ. ตามข้อ 308 หาก ก.ท.จ. เห็นว่าแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลยังไม่เหมาะสม ให้เทศบาลดาเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล่าวตาม
ความเห็นของ ก.ท.จ.
ข้อ 310 ให้ ก.ท.จ. ตรวจสอบและกากับดูแลให้เทศบาลดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ตามแผนการพัฒ นาพนั กงานเทศบาลที่ไ ด้ประกาศใช้บังคับ ทั้งนี้ เทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถดาเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนา
ระดับมหภาค สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่ไร่ ตามลาดับดังนี้
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.2560 – 2564)
๑.๓ ประเทศไทย ๔.๐
๑.๔ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย
๑.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย
๑.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่ไร่
ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่ไร่ เพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลแม่ไร่ที่ได้
วางไว้
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศฯ นอกเหนือจาก
การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่สังกัดและตามกระบวนการในการทางานต่าง ๆ โดยปกติแล้ว จึงได้
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๖๓) ของเทศบาลตาบลแม่ไร่ และจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลากรฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาล

ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากาลัง
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 ของเทศบาลตาบลแม่ไร่ มีการ
กาหนดโครงสร้างส่วนราชการ ไว้ ดังนี้
สานักปลัดเทศบาล มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและ
ราชการที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
กองคลัง มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจเงิน การตรวจสอบใบสาคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดื อน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน เงินบาเหน็จบานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทางบประมาณฐานะทางการเงิน การรายงาน
เงินคงเหลือประจาวัน งานขออนุมัติเบิกเงินตัดปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานจั ดทางบและแสดงฐานะ
ทางการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาบัญชีทุกประเภท
งานทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบทดลองประจาเดือน ประจาปี
การหั กภาษีเงิน ได้และน าส่งภาษี งานเกี่ย วกับการพัส ดุของเทศบาล งานจัดเก็บรายได้และพัฒ นารายได้
การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
กองช่าง มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานการสารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน
อาคาร สะพาน แหล่ งน้ า ฯลฯ งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานผังเมือง
การจั ดทาข้อมูล ทางด้านวิศวกรรม การจั ดเก็บและการทดสอบคุณภาพวัส ดุ การตรวจสอบ การก่อสร้าง
งานควบคุมอาคารตามระเบี ย บกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงาน การก่อสร้างและซ่อมบารุง ทาง อาคาร
สะพาน แหล่ งน้ า งานควบคุม การก่ อสร้ า งและซ่อ มบารุง งานแผนงานด้า นวิ ศวกรรมเครื่อ งจั กรกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ามันเชื้อเพลิง จัดทา
ทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กองการศึกษา มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น
การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริม
และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย
หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสาร
การเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและ
การเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการทาประโยชน์จากทรัพย์สิน เทศบาล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้รับมอบหมาย

โครงสร้างงานตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักปลัดเทศบาล
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานธุรการ
1.1 ฝ่ายอานวยการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
2. กองคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
3. กองช่าง
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานธุรการ
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
4. กองการศึกษา
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจการศาสนา
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
- งานการเงิน
4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานการเจ้าหน้าที่
5. หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากาลัง
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ 2561-2563 ไว้ ดังนี้
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หน่วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

สานักปลัดเทศบาล
( นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานนิติการ
- งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานธุรการ
ฝ่ายอานวยการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่

กองคลัง
( นักบริหารงานคลัง ระดับต้น )

- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
- งานธุรการ
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง

กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจการศาสนา
- งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
- งานการเงิน
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานการเจ้าหน้าที่

2. อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
อัตรากาลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่ไร่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง
12-2-00-1101-001 จ.ส.ต. กฐิน มงคลเวชวิไล
12-2-00-1101-002 นายสมจิตต์ ใจประการ
สานักปลัดเทศบาล
12-2-01-2101-001 นางสาวธนาพร พรมรักษ์
12-2-01-2101-002 นายศิริพงษ์ อินทรีย์
12-2-01-3101-001 นางรัชฎาพร ทะเขียว
12-2-01-3102-001 นายวันชัย ห้วยไชย
12-2-01-3103-001 นางสาวนันทนา นวนพนัด
12-2-01-3105-001 นายคานวน ก๋องคา
12-2-01-3401-001 12-2-01-3801-001 นางปราณี วงค์สุรินทร์
12-2-01-4101-001 นางณิชาภา แสนอินเมือง
12-2-01-4101-002 นางสาวณัฏฐนันท์ จับใจนาย
12-2-01-4601-001 12-2-01-4805-001 นายชินกร จันแดง
12-2-01-4805-002 นายศรัณยพงค์ วรรณสมัย
12-2-12-3205-001 นางอัญชลี พรมมาลี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวนงคราญ เบ็ญจาธิกุล
ตาแหน่งเลขที่

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู
ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง
นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหารงานท้องถิ่น

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
นักวิชาการเกษตร
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล

-

ตาแหน่งประเภท
ระดับ
/ประเภท
บริหารท้องถิ่น
กลาง
บริหารท้องถิ่น
ต้น

อานวยการท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ
นิติกร
วิชาการ
นักวิชาการเกษตร
วิชาการ
นักพัฒนาชุมชน
วิชาการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ทั่วไป
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ทั่วไป
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
ทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายฯ

-

ต้น
ต้น
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ปก./ชก.
ชานาญการ
ชานาญงาน
ชานาญงาน
ปง./ชง.
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ชานาญการ
-

หมายเหตุ

ร้องขอกสถ.สอบแข่งขัน

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61

ที่

ตาแหน่งเลขที่

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง

ตาแหน่งประเภท
/ประเภท

ระดับ

หมายเหตุ
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61

พนักงานจ้างทั่วไป
18

-

นายพันธ์ ใจปินตา

-

คนงานทั่วไป

-

-

19

-

นายสมศักดิ์ คาเงิน

-

คนงานทั่วไป

-

-

20

-

นายอินศวร ใจยาคา

-

คนงานทั่วไป

-

-

ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ

ต้น
ปก./ชก.
ปฏิบัติการ

ทั่วไป

ปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ

ทั่วไป

ชานาญงาน

กองคลัง
21 12-2-04-2102-001 นางบุษบา ทรายหมอ
22 12-2-04-3201-001 23 12-2-04-3203-001 นางสาวศิริวรรณ ชัยวรรณ์
24 12-2-04-4201-001 นางสาวกัญญารัตน์ ขัติใจวงศ์
25 12-2-04-4203-001 นายพิรุณ โบราณ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ร้องขอกสถ.สอบแข่งขัน

26

-

นางสุพรรณษา ชาวเขียววงค์

-

ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61

27

-

นางลพัชชา กาใจทราย

-

ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61

ที่

ตาแหน่งเลขที่

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง

ตาแหน่งประเภท
/ประเภท

28
29
30
31
32

กองช่าง
12-2-05-2103-001
12-2-05-2103-002
12-2-05-4701-001
12-2-05-4701-002
12-2-05-4101-003
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอภิชาติ สันทราย
นายปิยพงศ์ คาภีระไพร
นายสมพงษ์ อินต๊ะหล้า
นางจารุภา สีงาม

ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ

นักบริหารงานช่าง
นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานธุรการ

อานวยการท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
-

ต้น
ต้น
ชานาญงาน
ปง./ชง.
ปฏิบัติงาน

33

-

นายนิกร เขื่อนคาแสน

-

คนงานทั่วไป

-

-

กองการศึกษา
34 12-2-08-2107-001 35 12-2-08-2107-002 นางสาวพัชรินทร์ คาเงิน
36 12-2-08-3803-001 -

ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

อานวยการท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ

ต้น
ต้น
ปก./ชก.

37 12-2-08-4201-002 -

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นักบริหารงานการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี
-

ทั่วไป

ปง./ชง.

การสอน
การสอน
การสอน
การสอน
การสอน
การสอน
การสอน
การสอน
การสอน

คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
ครูผู้ช่วย

38
39
40
41
42
43
44
45
46

12-2-08-2204-628
12-2-08-2204-629
12-2-08-2204-630
12-2-08-2204-631
12-2-08-2204-632
12-2-08-2204-659
12-2-08-2204-660
12-2-08-2204-661
12-2-08-2204-662

นางสาววรรณา ห้วยไชย
นางสุพรรณ ไร่พุทธา
นายยุทธการ ทาทุ่งกู่
นางมาลี ใจวงค์
นางสุดารัตน์ คาเงิน
นางสาวพัฒน์ธวีร์ ขันธิวงค์
นางสายชล สุยะ
นางสาวจิรัตน์ภัทร์ มะโนใชยย์

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ดูแลเด็ก

ระดับ

หมายเหตุ

ร้องขอกสถ.สอบแข่งขัน

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61
ร้องขอ ก.กลาง

ร้องขอกสถ.สอบแข่งขัน

ที่

ตาแหน่งเลขที่

57 12-2-08-2204-663
48 12-2-08-2204-664
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ชื่อ - สกุล
ผู้ดารงตาแหน่ง
นางสาวสุพิชา จุฬาโคตร
นายบุญเลิศ นาระต๊ะ

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู
ครู
ครู

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง
-

ตาแหน่งประเภท
/ประเภท
การสอน
การสอน

ระดับ

หมายเหตุ

คศ.1
คศ.1

49

-

นางกาญจนา ชัยวงค์สี

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

-

-

50

-

นางอาวรณ์ จันทาพูน

-

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

-

-

51

นางสาวพัชรา จาระนะ

-

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

-

-

52

นางเพ็ญศรี ก้อใจ

-

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61

พนักงานจ้างทั่วไป
53

-

นางสาวรัชฎา ใจมา

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

-

-

54

-

นางสาวพิมพรรณ์ ชัยชนะ

-

ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

-

-

สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61
สัญญาจ้าง 1 ต.ค.
60 - 30 ก.ย. 61

บทที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกในการพัฒนา
ตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการ
บริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มี
ความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุ คลากรในสั งกัด เทศบาลตาบลแม่ ไร่ อันประกอบด้ว ย พนัก งานพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุก
คน
2. ประชาชนในเขต เทศบาลตาบลแม่ไร่ ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ
85
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัด เทศบาลตาบลแม่ไร่ ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริก าร
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประชาชนภายในเขต เทศบาลตาบลแม่ไร่ ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานเทศบาล
การพัฒนาด้านบุคลากร
ทุกคนทุกตาแหน่งได้รับการ ๑.ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี ฝึกอบรมจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร
ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตาแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการทางาน
ตลอดเวลา
๓.สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิก สภา
เทศบาล ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาดู
งานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖3

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
ทต.แม่ไร่

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
ทุกตาแหน่งได้รับการพัฒนา ๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ภายในระยะเวลา ๓ ปี
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒.การจัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖3

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
ทต.แม่ไร่

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน การพัฒนาด้านอื่น ๆ
ทุกตาแหน่งได้รับการพัฒนา ๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
ภายในระยะเวลา ๓ ปี
การทางาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ให้มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทางาน
๓. ส่งเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทางาน
และสถานที่บริการประชาชน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖3

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
ทต.แม่ไร่

หมายเหตุ

บทที่ 3
กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความสาเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดทายุทธศาสตร์นั้นคือการกาหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ในการจั ดทายุ ทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลต าบลแม่ไร่ นั้น ต้องเป็นการจัดทา
ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานนั้น
เป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุ นผลักดันให้ ยุทธศาสตร์ของหน่ ว ยงานประสบความสาเร็จผ่านทางบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้นา เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให้ประสบ
ความสาเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ของ เทศบาล
ตาบลแม่ไร่ ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
เพื่อให้การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลตาบลแม่ไร่ มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กาหนดกระบวนในการจัดทา ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อาเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
องค์กร
ในการกาหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลแม่ไร่ ) นั้น
เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่สาคัญในการจัดทายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้ทาการศึกษา
และทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึงดาเนินการกาหนดประเด็น
สาคัญในยุทธศาสตร์องค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การทา HR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ
“คน” ที่จะทาให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการทา HR SWOT นั้น
- เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทาให้องค์กรบรรลุ
หรือไม่บรรลุผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
- เป็นการดาเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจานวนมาก
- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม
- พิจารณาให้ความสาคัญกับจุดอ่อน เป็นลาดับแรก ๆ
- เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควรจากัด
เฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนผลการทา HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป

ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
สาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดทายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุนการ
คิดวิเคราะห์และการจัดทา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ทาให้องค์กรเห็นถึงนัยสาคัญที่มีผลต่อ
การบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จานวนคนในแต่ละช่วงอายุ ทาให้เห็นถึงกลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ทาให้การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความสอดคล้อง
กับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จานวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจานวนวันที่บุคลากรได้รับในการ
พัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดาเนินการพัฒนาผ่านการ
ใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถนาไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนาคน
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กรใด
องค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอื่นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจาก
ประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่น แล้วนามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการดาเนินงานแบบ
ลองผิดลองถูก ทาให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สาคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ จัดลาดับ
ความสาคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดทาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
เมื่ อ สร้ า งยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจากขั้ น ตอนการสร้ า งยุ ท ธศาสตร์ แ ละท าการเชื่ อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์หลักของ เทศบาลตาบลแม่ไร่แล้ว ลาดับถัดมา ดาเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพื่อคัดเลือกให้เหลือใน
ปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นนาชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มากาหนดตัวชี้วัด
พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุ ทธศาสตร์ ในการกาหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์ ห รือผลสัมฤทธิ์ของ
ยุทธศาสตร์ และควรกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่กาหนดขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์มาสู่
การปฏิบัติและการกาหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสาเร็จด้วยการจัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้นได้
เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการมอบหมาย
ความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปกาหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนาไปสู่การประเมินผลงาน
ประจาปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และความสาเร็จ
ทั้งนี้เพื่อนามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กาหนดขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทายุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความสาเร็จของยุทธศาสตร์ที่ได้
กาหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองค์กร จะได้ทราบถึง
ความก้าวหน้ าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่ าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูล เพิ่ มเติมจากผู้ รับผิ ดชอบ
เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการนาข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผลและ
วิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึ้นนั้นสามารถนามาใช้ในการพัฒนา
แก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
เทศบาลตาบลแม่ไร่ ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กาหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ
1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร
2. การรวบรวมข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสรุปจากแบบสอบถามสารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มาของ
ข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้
สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของผู้บริหาร
ระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
2. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในสานักงานเพิ่มขึ้น
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกาลังคนภาครัฐ
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน
6. การเสริมสร้างภาวะผู้นาให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
- โครงสร้างข้าราชการจาแนกแต่ละช่วงอายุ
- อัตราการสูญเสียจาแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ
- ภูมิลาเนาของข้าราชการ
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์พบว่า
ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เทศบาลตาบลแม่ไร่จะประสบปัญหาในเรื่องอัตรากาลังคนที่จะหายไปจากการ
โอน (ย้าย) ซึ่งกาลังคนดังกล่าวเป็นกาลังคนทั้งในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ และสายงานผู้บริหารซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในเรื่องการบริหารงานขององค์กร ความพร้อมของกาลังคนที่จะทดแทนกาลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่อง
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจานวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด

สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเทศบาลตาบลแม่ไร่ ได้มีการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันทา HR SWOT เพื่อ
วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้สามารถสรุปผล
จากวิเคราะห์ได้ดังนี้
วิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลตาบลแม่ไร่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้ เพื่อให้
การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง
๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
ต่อเหตุการณ์
และกัน
๒. มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ
ปฏิบัติ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
๓. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน
๔. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด
วิชาการและด้านพัฒนาบุคลากร
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกาลังใจ ที่จะทาให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกาลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
๒. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
คุณภาพชีวิตของประชาชน
เทศบาลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
๔. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ เทศบาล
๒. มีอายุเฉลี่ย 30-40 ปี เป็นวัยทางาน
๓. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
๔. เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัวโดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของเทศบาล
๒. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
๓. มีภาระหนี้สิน

โอกาส (Opportunities)
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนทาให้เกิดความ
ร่วมมือในการทางาน ได้ง่าย
2. มีความจริงใจในการพัฒนา เทศบาลอุทิศตนได้
ตลอดเวลา
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ
ทางานของเทศบาลในฐานะตัวแทน

ภัยคุกคาม(Threats)
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ
2. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน
3. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
2. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
3. อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
4. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
5. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
6. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑.
๒.

๓.
๔.

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ขาดความกระตือรือร้น
2. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
3. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
4. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น สาธารณสุข
5. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ
6. สานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสาหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
จากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
ทางานได้ ครอบคลุมภารกิจขององค์การบริหาร
เทศบาล ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เทศบาล
สารสนเทศ
๒. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
จานวนประชากร และภารกิจ
ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน
นายกเทศบาล
สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

ประเมินผล

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทาแผน ควบคุม
กากับดูแล

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

สั่งการ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบแล้วรายงาน
นายกเทศมนตรี

ทางานตามคาสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้

การพั ฒ นาบุ คลากรในโครงสร้า งใหม่ ข องเทศบาลต าบลแม่ไ ร่ จะเป็ นการพัฒ นาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ มีคณะกรรมการทาหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอน(ย้าย) และ
ประเมิ น ผลเพื่ อ การเลื่ อนระดั บ ต าแหน่ ง การพิจ ารณาความดี ค วามชอบ และการต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่ไร่ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้

คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกเทศมนตรี

หัวหน้าหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
สนับสนุน

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา
ทางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ของ เทศบาลตาบลแม่ไร่ ได้ถูกนามาสรุปเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของเทศบาล ประจาปี
งบประมาณ 2561-2563 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ตาบลแม่ไร่ ประจาปีงบประมาณ 2561-2563 ใหม่ และจัดทาเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบ
กลยุทธ์ในการพัฒ นาทรัพ ยากรบุค คล และเพื่อ สื ่อสารให้บุค ลากรในองค์ก รได้มีค วามเข้า ใจในทิศทาง
เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
การพัฒ นาทรั พยากรบุ คคลเทศบาลตาบลแม่ไร่ ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิง
กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากาลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความรับผิดชอบ
ดังนี้
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตาบลแม่ไร่
“ทางานเป็นทีม
ใส่ใจผู้รับบริการ

มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม”

ทางานเป็นทีม หมายถึง มีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายของทีมงาน แสดงความคิดเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อทีมงาน และมีน้าใจ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับการทางาน เพื่อให้การดาเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ใส่ใจผู้รับบริการ หมายถึง ตระหนักเสมอว่าผู้รับบริการมีความสาคัญต่อองค์การและพยายาม
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม หมายถึง กาหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ พร้อมเปิดเผยข้อมูล และให้บริการโดยเสมอภาค เป็นธรรม
เน้นความสะดวก รวดเร็วประหยัด ถูกต้อง ด้วยความมีน้าใจ

พันธกิจ
 สร้างระบบการพัฒนากาลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน
 ส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมี ส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้น
การมีสัมพันธภาพที่ดี
 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร เทศบาลตาบลแม่ไร่ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่าง
เป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง
 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ
 ดาเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ
ทางาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน





เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
บุคลากรเทศบาลตาบลแม่ไร่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) สอดคล้องกับ
การพัฒนาระบบราชการ
ระบบการพัฒนากาลังคนเทศบาลตาบลแม่ไร่มีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตาบลแม่ไร่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัด เทศบาลตาบลแม่ไร่ มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้
และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การวิเคราะห์การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลการโดยการให้ทุนการศึกษาต่อ
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความสาคัญในการพัฒนาคน โดยการกาหนดแนวนโยบาย
ให้พนักงานเทศบาลได้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่
ศึกษา และแนวทางการให้ทุนการศึกษา
4. พนักงานเทศบาลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในสานักงาน
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. สานักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ
2. จานวนพนักงานเทศบาลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากาลัง ปริมาณงานมากกว่าจานวน
บุคลากร
3. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความชานาญในงานที่ปฏิบัติ

โอกาส (Opportunities : O)
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าตามสายงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน
6. เทศบาลให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานเทศบาลได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
อุปสรรค (Threat : T)
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานเทศบาลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน
3. พนักงานเทศบาลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจากัด
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนาพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสาเร็จ
4. เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ ภารกิ จ ของรั ฐ ซึ่ ง ได้ แ ก่ก ารบริ ห ารเพื่ อ ให้ ได้ ผ ลลั พ ธ์ (Outcome) ตรงตาม
วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result based
management) และการจัดทาข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร
5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรี ยบเทียบระหว่างปั จจัย น้าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทา
cost-benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆ
เที ย บกั บ ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ รวมทั้ ง จั ด ท าเป้ า หมายการท างานและวั ด ผลงานของตั วบุ ค คล
(individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards)
ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลตาบลแม่ไร่ ในการพัฒนาบุคลากร
1. พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสาเร็จในชีวิตของพนักงาน
3. พัฒนาและธารงรักษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the
organization desirable)
4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies
and strategies to all employees)
5. ช่ ว ยธ ารงรั ก ษาพฤติ ก รรมพนั ก งานให้ มี จ ริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม (helping
maintain ethical policies and socially responsible behavior)
6. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
7. มีความรับผิดชอบ
8. มีความซื่อสัตย์สุจริต
9. มีวินัย

10. มีความซื่อตรงต่อหน้าที่
11. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
12. มีการควบคุมตนเอง
13. มีดุลพินิจที่ดี
14. มีจิตสานึกที่เปิดกว้าง
ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อ
ความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อ
การพัฒนาชีวิตของประชาชน
2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น มีการกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้
ตัวประชาชน
3. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)
4. มีความเคารพนับถือผู้อื่นตามสมควร
5. มีความเต็มใจที่จะให้บริการ
6. มีความเป็นธรรม
7. มีน้าใจต่อผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
8. มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
9. รู้จักคุณค่าของเวลาของผู้มาติดต่อราชการหรือผู้ขอรับบริการ
ความต้องการความตาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปรารถนาจากผู้บังคับบัญชา
1. มีความเคารพนับถือรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. มีความเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลให้ทราบตามสมควร
3. มีความเป็นธรรม
4. มีน้าใจ รู้จักถนอมน้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา
5. มีความสามารถในการกระตุ้นให้กาลังใจแก่หมู่คณะ
6. มีความพร้อมที่จะยกย่องชมเชยลูกน้อง
7. มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือลูกน้อง
8. มีเวลาว่างให้แก่ลูกน้องตามสมควร
ความต้องการความตาดหวังของเพื่อนร่วมงามพึงปรารถนา
1. มีความร่วมมือ
2. มีความซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะ
3. ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน
4. ความเอื้อเฟือความมีน้าใจต่อกัน
5. มีใจที่เกิดกว้าง

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตาบลแม่ไร่ ได้กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตามประเมินผล
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัตความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้กาหนดแนวทางไว้ ดังนี้
6.1 การบริหารจัดการ
การบริ ห ารจั ดการและติดตามผลการทางานตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาทรัพยากรบุคคล ของ
เทศบาลตาบลแม่ไร่ จะดาเนินการดังนี้
1) ให้ มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมิน ผลตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาทรัพยากรบุคคล
ทาหน้าที่ วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงานต่อ นายกเทศมนตรี
ตาบลแม่ไร่ เป็นประจาทุก 3 เดือน
2) ให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลแม่ไร่ ดาเนินการไปตาม
แผนแม่บทฯ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
3) จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของเทศบาลต าบลแม่ ไ ร่
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการดาเนินงานและประสานงาน
4) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและนาแผน
ไปสู่การปฏิบัติ
6.2 การติดตามประเมินผล
เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. กาหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสาเร็จและผลกระทบของการดาเนินการตามแผน
แม่บทฯ ของเทศบาลตาบลแม่ไร่ โดยกาหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้
- ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา (Output)
- ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความสาเร็จและผลกระทบของโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตาบลแม่ไร่ ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3. สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กาหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3.สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง (% Competency
Fit)
2. จานวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี
จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา
2. ผลการสารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก
1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน
1. จานวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

บทที่ 6
หลักสูตรการพัฒนา
การก าหนดแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ เทศบาลต าบลแม่ ไ ร่ ได้ พิ จ ารณาและ
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ บุ ค ลากรในทุ ก ระดั บ ทั้ ง คณะผู้ บ ริ ห าร
สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา รวมถึงพนักงานจ้างทั้งส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง การบริหาร และ
คุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลแม่ไร่
ประกอบด้วย
1. ปลัดเทศบาล
2. รองปลัดเทศบาล
3. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
4. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
5. นักจัดการงานทั่วไป
6. นักทรัพยากรบุคคล
7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
8. นิติกร
9. นักวิชาการเกษตร
10. นักพัฒนาชุมชน
11. เจ้าพนักงานธุรการ
12. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
13. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
14. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
15. คนงานทั่วไป
กองคลัง เทศบาลตาบลแม่ไร่
ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองคลัง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5. เจ้าพนักงานพัสดุ
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กองช่าง เทศบาลตาบลแม่ไร่
ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองช่าง
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
3. นายช่างโยธา

4. เจ้าพนักงานธุรการ
5. พนักงานจ้างทั่วไป
กองการศึกษา เทศบาลตาบลแม่ไร่
ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
3. นักวิชาการศึกษา
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5. ครู
6. ครูผู้ดูแลเด็ก
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
8. ผู้ดูแลเด็กประเภทผู้มีทักษะ
9. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
10. ผู้ดแู ลเด็กประเภททั่วไป
หน่วยตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบลแม่ไร่
ประกอบด้วย
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
การกาหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น
เช่น การจัดฝึกอบรมโดย เทศบาล ดาเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และ
การพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทางาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการทางาน การมอบหมายงาน
การหมุนเวียนงาน การให้คาปรึกษาแนะนา การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
การกาหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒ นาบุคลากรที่ได้
กาหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องสนับสนุนต่อความสาเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักของ เทศบาลตาบลแม่ไร่ จึงได้มีการกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ ซึ่งผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสาเร็จได้ ในการกาหนดตัวชี้วัดนั้น
ต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง สาหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
ได้กาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
เทศบาลตาบลแม่ไร่ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์
1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง
(% Competency Fit)
2. จานวนวันที่ได้รับ
การพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี

โครงการ

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561 2562 2563

1.1 โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถ
และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล





-

1.2 โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1.3 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
1.4 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม่
1.5 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนาองค์กร

-





-

-



-

















1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก

ตัวชี้วัดโครงการ
- ความสาเร็จของการปรับปรุง
ความรู้ความสามารถและทักษะ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานพนักงานเทศบาล
- ร้อยละของข้าราชการที่ผ่านการ
ทดลองงาน
- จานวนวันที่ได้รับการพัฒนา
3 วันต่อคนต่อปี
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- ร้อยละของจานวนบุคลากรที่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย

วิธีการ
พัฒนา
การฝึก
อบรม

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
สานัก
ปลัดเทศบาล

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบที่
กาหนด

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์
2. เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมจิตอาสา การ
เข้าถึงประชาชนให้แก่
ข้าราชการและพนักงาน
จ้างทุกระดับ

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
1. จานวนวันต่อคนต่อปี
ที่บุคลากรได้รับการ
พัฒนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา
2. ผลการสารวจ
ภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก

โครงการ

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561 2562 2563

ตัวชี้วัดโครงการ

1.1 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง







เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
(ดาเนินการเอง)

1.2 โครงการส่งเสริมการรักษาวินัยให้แก่
พนักงาน







พนักงานเทศบาลทุกคน ผ่านการ
อบรมหลักสูตรการดาเนินการทาง
วินัย
(จัดส่งฝึกอบรม)

1.3 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง







เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
(ดาเนินการเอง)

วิธีการ
พัฒนา
การฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่
งานนิติการ
สานัก
ปลัดเทศบาล

การ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบ
ที่กาหนด

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์
3. สร้างวัฒนธรรม
การทางานร่วมกัน
อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1. จัดกิจกรรม 5 ส ให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม

โครงการ
1.1 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และมีส่วนร่วม
- กิจกรรม 5ส
- กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ และ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561
2562 2563






ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- Green office, Green
Society
(ดาเนินการเอง)

วิธีการพัฒนา
การเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล
สานัก
ปลัดเทศบาล

- ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
- ทดสอบปฏิบัติ
จริงผ่านการ
ดาเนินกิจกรรม
แบบมีส่วนรวม

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์
4. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และมีส่วน
ร่วม

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์
1. จานวนการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสาร (Development
and Knowledge)
2. การประชุมส่วนราชการ
ภายในระดับกอง

โครงการ
1.1 โครงการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
- การประชุมผู้บริหาร
- การประชุมส่วนราชการภายใน
ระดับสานัก/กอง

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561
2562 2563






ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
เป็นประจาทุกเดือน
(ดาเนินการเอง)

วิธีการพัฒนา
การจัดทาข้อตกลงกับ
สานัก กองต่างๆ ใน
การจัดประชุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล
สานัก
ปลัดเทศบาล

- ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
- ทดสอบปฏิบัติ
จริงผ่านการ
ดาเนินกิจกรรม
แบบมีส่วนรวม

รายละเอียดโครงการ/หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่ไร่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
1. หลักสูตรการดาเนินการพัฒนาที่ดาเนินการเอง
ที่

โครงการ/หลักสูตร

วัตถุประสงค์

1

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานสาหรับ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

1. เพื่ออบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง
2. เพื่อให้บุคลากรนาความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น

2

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่พนักงานและ
เจ้าหน้าที่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ

งบประมาณ
2561
2562
(บาท)
(บาท)

2563
(บาท)

300,000

300,000

300,000

10,000

10,000

10,000

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง จานวน 50

คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับมาปรับ
ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น
1. เพื่อสร้างจิตสานึกที่ดีให้
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรสามารถนาหลัก
พนักงานเทศบาลและ
คุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ พนักงานจ้าง จานวน 50
ในการดาเนินชีวิต
คน
2. เพื่อส่งเสริมให้บคุ ลากรมี 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ศีลธรรมจริยธรรม สามารถ
ทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติ
นามาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน ราชการ
3. เพื่อให้บุคลากรรู้จักการ
ทางานเป็นทีม ทางานอย่างมี
ความสุข มีทัศนคติที่ดี มีความ
สามัคคีในองค์กร

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. บุคลากร มี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้าน
การพัฒนาท้องถิ่น
2. ผู้เข้าอบรม
สามารถนาความรู้
และประสบการณ์ที่
ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาท้องถิ่น
1. ผู้เข้าร่วม
1. ผู้เข้ารับการ
โครงการ ไม่น้อย อบรมได้รับการ
กว่า 70%
พัฒนาด้านคุณธรรม
2. ผู้เข้าร่วม
จริยธรรม
โครงการ มี
2. เกิดภาพลักษณ์
ความพึงพอใจ ของหน่วยงานมี
ทุกด้าน ไม่น้อย ความโปร่งใสและ
กว่า 70%
เป็นธรรม
3. เกิดความสามัคคี
ภายในองค์กร

งานการ
เจ้าหน้าที่
สานัก
ปลัดเทศบาล

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่า 70%
2. ผู้เข้าร่วม
โครงการ มี
ความพึงพอใจ
ทุกด้าน ไม่น้อย
กว่า 70%

งานการ
เจ้าหน้าที่
สานัก
ปลัดเทศบาล

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
2561
2562
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

โครงการ/หลักสูตร

วัตถุประสงค์

3

โครงการสร้างวัฒนธรรมการ
ทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข
- กิจกรรม 5ส
- กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
โครงการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
- การประชุมผู้บริหาร
- การประชุมส่วนราชการ
ภายในระดับสานัก/กอง

เพื่อให้ผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ่าน
การทากิจกรรมร่วมกัน

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ในแต่ละส่วนราชการ
เข้าร่วมโครงการ

-

-

-

ผู้เข้าร่วม
บุคลากร เกิดการ
ทุกส่วน
โครงการ ไม่น้อย แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ราชการ
กว่า 70%
และสร้างเสริมความ
ผูกพันในองค์กร

เพื่อให้ผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง เกิดการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสารและ
ข้อปฏิบัติราชการ

ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
มีการประชุมร่วมกัน
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

-

-

-

- ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่า 70%
- รายงานการ
ประชุมผู้บริหาร
และส่วนราชการ

4

2563
(บาท)

ทต.แม่ไร่ เป็นองค์กร ทุกส่วน
แห่งการเรียนรู้และ ราชการ
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม

2. การจัดส่งเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโครงการที่
สถาบัน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ จัดฝึกอบรม
ที่

หลักสูตร

เป้าหมาย

1

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกเทศมนตรี

2

เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขานุการนายกเทศมนตรี

3

ประธานสภา/รองประธานสภา อปท.

ประธานสภา/รองประธานสภาเทศบาล

4

เลขานุการสภา อปท.

เลขานุการสภาเทศบาล

5

สมาชิกสภา อปท.

สมาชิกสภา อบต.

6

นักบริหารงานท้องถิ่น

นักบริหารงานท้องถิ่น

7

นักบริหารงานทั่วไป

นักบริหารงานทั่วไป

8

นักทรัพยากรบุคคล

นักทรัพยากรบุคคล

9

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

10

นิติกร

นิติกร

11

นักวิชาการเกษตร

นักวิชาการเกษตร

12

นักพัฒนาชุมชน

นักพัฒนาชุมชน

13

เจ้าพนักงานธุรการ

เจ้าพนักงานธุรการ

14

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

15

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หน่วยงานที่จัด

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
(บาท)

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

17,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

22,500

22,500

22,500

22,500

22,500

22,500

34,000

34,000

34,000

2563
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จัดส่ง

นายกเทศมนตรีมีความรู้
ความเข้าใจในการบริหารงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล

ที่

หลักสูตร

เป้าหมาย

หน่วยงานที่จัด

2561
(บาท)

งบประมาณ
2562
(บาท)

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

22,500

22,500

22,500

22,500

22,500

22,500

34,000

34,000

34,000

22,500

22,500

22,500

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

34,000

35,000

35,000

35,000

13,000

13,000

13,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

9,000

100,000

100,000

100,000

16

นักบริหารงานการคลัง

นักบริหารงานการคลัง

17

นักวิชาการเงินและบัญชี

นักวิชาการเงินและบัญชี

18

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

19

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

20

เจ้าพนักงานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุ

21

นักบริหารงานช่าง

นักบริหารงานช่าง

22

นายช่างโยธา

นายช่างโยธา

23

นักบริหารงานการศึกษา

นักบริหารงานการศึกษา

24

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

25

นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ครู

26

การดาเนินการทางวินัย (2วัน)

27

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น
โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงข้าราชการ/
พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานรวบรวมเอกสารการ
ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อบต. (LPA)
หลักสูตรอื่นๆ ที่จาเป็นและเกีย่ วช้องกับการ
ปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาลทุกตาแหน่ง
(คนละ 2,600 บาท)
นายกเทศมนตรี/ปลัด หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย (ปีละ 5 ครั้งๆ ละ 900 บาท)
ข้าราชการ/พนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานรวบรวม ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
เอกสารการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ
เทศบาล (LPA) ประจาปี (คนละ 900 บาท)
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หน่วยงานฝึกอบรมต่างๆ
ทุกตาแหน่ง

28
29

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
จัดส่ง

2563
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ใน
บทบาทหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
สามารถนาความรู้มาเป็น
นโยบายสู่การปฏิบัติได้
เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาล

บทที่ 7
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
เทศบาลตาบลแม่ไร่ จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งปรากฏดังนี้
๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท
2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลั กษณะรายจ่ ายหมวดอื่น โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท
3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่
ตั้งจ่ายไว้ 10,000 บาท
4) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกั บการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
5) แผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานคลั ง รายจ่า ยเกี่ ย วเนื่ องกั บการปฏิ บั ติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท
6) แผนงานบริห ารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 100,000 บาท
8) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท
9) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบั ติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
10) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท
11) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท
2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 210,000 บาท
2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลั กษณะรายจ่ ายหมวดอื่น โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายไว้ 315,000 บาท
3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่
ตั้งจ่ายไว้ 10,500 บาท

4) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 52,500 บาท
5) แผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานคลั ง รายจ่า ยเกี่ ย วเนื่ องกั บการปฏิ บั ติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 73,500 บาท
6) แผนงานบริห ารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 31,500 บาท
7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 105,000 บาท
8) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 52,500 บาท
9) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบั ติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 31,500 บาท
10) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 73,500 บาท
11) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 31,500 บาท
3. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 220,500 บาท
2) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้า ลั กษณะรายจ่ ายหมวดอื่น โครงการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ตั้งจ่ายไว้ 330,750 บาท
3) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่
ตั้งจ่ายไว้ 11,025 บาท
4) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 55,125 บาท
5) แผนงานบริห ารทั่ ว ไป งานบริ ห ารงานคลั ง รายจ่า ยเกี่ ย วเนื่ องกั บการปฏิ บั ติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 77,175 บาท
6) แผนงานบริห ารทั่วไป งานบริหารงานคลัง รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 33,075 บาท
7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 110,250 บาท
8) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 55,125 บาท
9) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบั ติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 33,075 บาท

10) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 77,170 บาท
11) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 33,075 บาท

บทที่ 8
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสาคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดาเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
ความสาเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์กร
วิธีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร
1. กาหนดให้ ผู้ เ ข้ารั บ การฝึ ก อบรมต้อ งทารายงานผลการเข้า รั บการอบรม เพื่อ เสนอต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกเทศมนตรี
2. ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาท าหน้ า ที่ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน โดยพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บผล
การปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 อย่างน้อย 2 ระยะ คือ ภายหลังการอบรม 3 เดือน และ 6
เดือน
3. นาข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม
กับความต้องการต่อไป
4. ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาน าผลการประเมิ น ไปพิ จ ารณาในการเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น เลื่ อ นระดั บ
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี
(LPA) โดย core team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
เทศบาลตาบลแม่ไร่ ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้กาหนดแนวทางใน
การประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
2) การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะทาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จ ตาม
เป้าหมายที่ เทศบาลตาบลแม่ไร่ ต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผน
พัฒนาบุคลากรของ เทศบาลตาบลแม่ไร่ให้มีคุณลักษณะตามที่ เทศบาลตาบลแม่ไร่ต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะ
เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะตามภาระงาน
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็น Competency ที่บุคลากรทุกตาแหน่งภายในหน่วยงานต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency
ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของ เทศบาลตาบลแม่ไร่ ประกอบด้วย
1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นได้ทั้ง บุคคลทั่วไป และบุคลากรภาครัฐ

1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์
สุจริตในการทางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
สถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3) การมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความสาเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่า นมาของตนเอง
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย
1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทางาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
1.5) การทางานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและดารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม
2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency)
เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตาแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาล
ตาบลแม่ไร่ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการทางาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จได้
2.2) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความชานาญที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระทาหรือ
คุณลักษณะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล
2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด
รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบประจ าปี บุ ค ลากรของเทศบาลต าบลแม่ ไ ร่ อิ ง ตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจาปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปี งบประมาณของเทศบาล
ตาบลแม่ไร่ เป็นสาคัญ

