แผนพัฒนาบุคลากร
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563)

ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

คำนำ
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เป็นแผนที่เกิดขึ้นตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย(ก.ท.จ.เชียงราย) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลตาบล ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งกาหนดให้เทศบาลตาบลต้องจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินการจัดทาได้จัดทาให้สอดคล้องกับบุคลากรตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนและจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลากรฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและ
บุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน โดยคานึงถึงหน้าที่ค วามรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจ อันเป็นอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตาบลตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาทและหน้าที่ค วามรับผิดชอบในการปฏิบัติง าน ตลอดจนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศ นคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรมในชีวิตประจาวันและการทางาน การปรับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) โดยในการจัดทาได้มีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการจัดทาแผนได้แก่ ประวัติการฝึกอบรม มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง การสารวจความต้องการ
ฝึกอบรม ตลอดจนข้อสรุปจากการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมของบุคลากร เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่บุคลากรเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน เป็นเครื่องมือในการนาทิศทางการพัฒนาบุคลากรภายใต้การ
มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา หลักสูตร วิธีการพัฒนา งบประมาณ และวิธีการติดตาม
ประเมินผล ซึ่งผลของการวางแผนพัฒนาดังกล่าวจะนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
ตุลาคม ๒๕๖๐
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ด เชี ยงราย เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้เทศบาล พัฒนาผู้
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ พนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต้อง
ดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กาหนด เช่น การพัฒนา
ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนา
ของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนัก งาน
เทศบาล กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา
อื่นๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) สานักงานคณะกรรมการ
พนั ก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่ ว มกั บ เทศบาลต้ น สั ง กั ด หรื อ เทศบาลต้ น สั ง กั ดร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการอื่ น หรื อ
ภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ย วกั บการบริห ารงานบุค คลของเทศบาล ลงวัน ที่ 13 พฤศจิ กายน 2545 ก าหนดให้ เทศบาลจั ดท า
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทาแผนการพัฒนาต้องกาหนดตามกรอบ
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) โดยให้กาหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของเทศบาล นั้น
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตาบลเชีย งเคี่ย น
ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.2 ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากาลัง
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563 ไว้ ดังนี้
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่

1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.4งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานพัฒนาชุมชน
1.6 งานบริการสาธารณสุข

1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 งานบริหารทั่วไป
1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.5 งานพัฒนาชุมชน
1.6 งานบริการสาธารณสุข

2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

2. กองคลัง
2.1 งานการเงินและบัญชี
2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.4 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

3. กองช่าง
3.1 งานสาธารณูปโภค
3.2 งานออกแบบและก่อสร้าง

3. กองช่าง
3.1 งานสาธารณูปโภค
3.2 งานออกแบบและก่อสร้าง

4. กองการศึกษา
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

4. กองการศึกษา
4.1 งานบริหารการศึกษา
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

หมายเหตุ

1.3 อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
อัตรากาลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตาแหน่งเลขที่
12-2-00-1101-001
12-2-00-1101-002
สานักปลัดเทศบาล
12-2-01-2101-001
12-2-01-3102-001
12-2-01-3101-001
12-2-01-3601-001
12-2-01-4101-001
12-2-01-4801-001
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-

ชื่อ - สกุล
ผูด้ ารงตาแหน่ง

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง

ตาแหน่งประเภท
/ประเภท

ระดับ

นางสกุณา พรหมมา
นางสาวอาทิตยา วราห์วิโรจน์

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

นักบริหารงานท้องถิ่น
นักบริหารงานท้องถิ่น

บริหารท้องถิ่น
บริหารท้องถิ่น

กลาง
ต้น

นางสาวฐิตาภรณ์ ดูแก้ว
นายมรกต กันใจ
นางสาวขวัญวิภา ฐานะกอง
นางสาวดาริณี ราชคม
นางสุรางค์ รัตนภิญโญกุล
นายภูมิพัฒน์ วงศ์ไชย

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นักบริหารงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป

ต้น
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน

10

-

นายกัลยวรรธน์ ธิสอน

-

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

11

-

นายสมชาย นรรัตน์

-

พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)

-

-

12

-

นายวิกร บางแช่ม

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
(ผู้มีทักษะ)

-

-

พนักงานจ้างทั่วไป
13
-

นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ

-

คนงานทั่วไป

-

-

14

นางศิรินาถ ทุกสิ่ง

-

คนงานทั่วไป

-

-

-

นางศิริลักษณ์ ผาบไชย

-

-

-

-

-
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ที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ตาแหน่งเลขที่
กองคลัง
12-2-04-2102-001
12-2-04-3201-001
12-2-04-3203-001
12-2-04-3203-001
12-2-04-3202-001
กองช่าง
12-2-05-2103-001
12-2-05-4701-001
12-2-05-4706-002
พนักงานจ้างตามภารกิจ
-

ชื่อ - สกุล
ผูด้ ารงตาแหน่ง
นางจิรัชยา นามวงศ์
นางวัลภา มณีวงศ์
นางสาวศิลา สิงห์คา
นางอรุณวดี สิงห์วิสุทธิ์
นางนัยนา น้อยเรือน
นายณภัทรศกร เรืองฤทธิ์
นายทักษิพงค์ บุญชุ่ม

ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
/ชื่อตาแหน่งพนักงานครู

ตาแหน่งประเภท
/ประเภท

ระดับ

ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคลัง

นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการคลัง

อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป

ต้น
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ

ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า

นักบริหารงานช่าง
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า

อานวยการท้องถิ่น
ทั่วไป
ทั่วไป

ต้น
ชานาญงาน
ชานาญงาน

นายเจ จักสุจันทร์

กองการศึกษา
12-2-08-2107-001
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
57-2-0046
นางสาวนารีรัตน์ สายศักดิ์
57-2-0306
นางเพ็ญศรี ไชยโย
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางพิมพาพร มุ้งกุนา

ชื่อตาแหน่งในสายงาน/
ชื่อตาแหน่งพนักงานจ้าง

-

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อานวยการท้องถิ่น

-

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

ผู้อานวยการกองการศึกษา

นักบริหารงานการศึกษา

ครู
ครู

ครู
ครู

-

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

ต้น
คศ.1
คศ.1

28

-

นางนิติยา ขจรภพ

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-

29

-

ว่าง

-

ผู้ดูแลเด็ก

-

-
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หมายเหตุ

บทที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
2.1 วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกในการพัฒนาตนเอง
เพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการบริหารและการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง
และคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
3. เพื่อ พัฒ นาบุ คลากรให้ มีส มรรถนะด้า นงาน มุ่ง มั่น ที่จะเป็ นคนเก่ ง มี ทัก ษะในการบริห ารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้มีความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการ
บริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วน
ราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

2.2 เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน อันประกอบด้วย พนัก งานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
2. ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ
85
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุค ลากรในสั งกั ดเทศบาลตาบลเชีย งเคี่ย นทุ กคน ที่ ไ ด้ เข้า รับ การพั ฒนา เพิ่ม พู น ความรู้ ทั กษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริก ารประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

*******************************************

บทที่ 3

กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย ทิศทางใน
การก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและเครื่องมือในการผลักดัน
สู่ความสาเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดทา
ยุทธศาสตร์นั้นคือการกาหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี
ในการจัดทายุ ทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนั้น ต้องเป็นการจัดทายุทธศาสตร์ที่มีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒ นาหน่วยงานนั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความสาเร็จผ่านทางบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้นา เป็นคนดี
มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให้ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยง
เฉพาะในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น
เพื่อให้การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน มีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กาหนดกระบวนในการจัดทา ดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 กาหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อาเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร
ในการกาหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์ เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน) นั้น เป็น
การศึกษาข้อมูลประกอบที่สาคัญในการจัดทายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้ทาการศึกษาและทบทวน
ข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึงดาเนินการกาหนดประเด็นสาคัญในยุทธศาสตร์
องค์กร
ขั้นตอนที่ 2 การทา HR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่
จะทาให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้านทรัพยากร
มนุษย์ ที่มีผลต่อความสาเร็จขององค์กร ซึ่งการทา HR SWOT นั้น
- เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทาให้องค์กรบรรลุหรือไม่
บรรลุผลสาเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
- เป็นการดาเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่งข้อมูล
จานวนมาก
- เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม
- พิจารณาให้ความสาคัญกับจุดอ่อน เป็นลาดับแรก ๆ
- เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควรจากัดเฉพาะใน
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ ซึ่ง จะช่วย
สนับสนุนผลการทา HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป

ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดทายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลสาคัญด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากร
มนุษย์ ยังช่วยให้การจัดทายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุนการคิดวิเคราะห์และการจัดทา
ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ทาให้องค์กรเห็นถึงนัยสาคัญที่มีผลต่อการ
บริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จานวนคนในแต่ละช่วงอายุ ทาให้เห็นถึงกลุ่มประชากรส่วน
ใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ทาให้การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความสอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่
ในองค์กร จานวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจานวนวันที่บุคลากรได้รับในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดาเนินการพัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถ
นาไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนาคน
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรอื่น
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้น
ไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอื่นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจากประสบการณ์ตรงของ
องค์กรอื่น แล้วนามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการดาเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทาให้สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ขั้นตอนที่ 5 จัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่
สาคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการนาข้อมูลที่ได้จาก
ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ จัดลาดับความสาคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดทาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น
เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และทาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลัก
ของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนแล้ว ลาดับถัดมา ดาเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพื่อคัดเลือกให้เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสม จากนั้นนาชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มากาหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ ในการกาหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์ หรือผลสัมฤทธิ์ข องยุทธศาสตร์ และควรกาหนดตัว ชี้วัด ที่
สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่กาหนดขึ้นมา
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์มาสู่การ
ปฏิบัติและการกาหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบผลสาเร็จด้วยการ
จัดทาแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้นได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ
ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปกาหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนาไปสู่การประเมินผล
งานประจาปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และความสาเร็จ ทั้งนี้
เพื่อนามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กาหนดขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความสาเร็จของยุทธศาสตร์ที่ไ ด้กาหนดไว้ ในการ
ประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองค์กร จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน
และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายในที่สุด

********************************

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการนาข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผลและ
วิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึ้นนั้นสามารถนามาใช้ในการพัฒนาแก้ไข
ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของกรมชลประทาน
ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กาหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ
1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร
2. การรวบรวมข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสรุปจากแบบสอบถามสารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มาของข้อมูล
ดังกล่าว ได้ดังนี้
สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่ง ประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของผู้บริหารระดับสูง
สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
2. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในสานักงานเพิ่มขึ้น
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกาลังคนภาครัฐ
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน
6. การเสริมสร้างภาวะผู้นาให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
- โครงสร้างข้าราชการจาแนกแต่ละช่วงอายุ
- อัตราการสูญเสียจาแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่า วข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์พบว่า ใน
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน จะประสบปัญหาในเรื่องอัตรากาลังคนที่จะหายไปจากการโอน (ย้าย)
ซึ่งกาลังคนดังกล่าวเป็นกาลังคนในระดับ สายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องการบริหารงานขององค์กร ความ
พร้อมของกาลัง คนที่จะทดแทนกาลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจานวนวันที่ได้รับการ
พัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนด

สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ได้มีการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันทา HR SWOT เพื่อวิเคราะห์
หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้
ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strengths)
- ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร
- บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน
- มีผู้นาองค์กรที่เข้มแข็ง
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ
ฯลฯ
2. จุดอ่อน (Weaknesses)
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร
- ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้า
- ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจากประชาชน
และทักษะที่จาเป็นในการทางานเชิงรุก
- การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ
- ด้านอัตรากาลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน
- ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทางานแบบบูรณาการ
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี
ฯลฯ
3. โอกาส (Opportunities)
- องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ
- มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆของรัฐ
- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่สาคัญต่อประชาชนในพื้นที่
ฯลฯ

4. ภัยคุมคาม (Threats)
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสาคัญกับองค์กร
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอื้ออานวย ต่อการปฏิบัติงาน
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร

************************************************

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้ง ข้อมูลยุทธศาสตร์ข อง
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ได้ถูกนามาสรุปเพื่อจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลประจาปีงบประมาณ 2561
- 2563 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการกาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ประจาปี
งบประมาณ 2561 - 2563 ใหม่และจัดทาเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1 วิสัยทัศน์
“บุคลากรเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึงประชาชน
มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสาเร็จ”
5.2 พันธกิจ
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด
2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลัก สาคัญ
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้นาที่เป็นเลิศ
ฯลฯ
5.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะเป็น
เครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3. สร้างภาวะผู้นา และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการจูงใจ
พัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กาหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา
2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น
3. สร้างภาวะผู้นา และทักษะด้านการบริหาร
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา
4. สร้างวัฒนธรรมการทางานร่วมกันอย่างมี
ความสุข
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง (%
Competency Fit)
2. จานวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี
1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา
2. ผลการสารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก
1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้นา
และการบริหารคน
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา
1. จานวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน
1. จานวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล

********************************

บทที่ 6
หลักสูตรการพัฒนา
การกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ได้พิจารณาและให้ความสาคัญ
กับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา รวมถึงพนักงานจ้างทั้ง
ส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้ งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้
สานักปลัด
ประกอบด้วย
1. ปลัดเทศบาล
2. รองปลัดเทศบาล
3. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
4. นักทรัพยากรบุคคล
5. นักจัดการงานทั่วไป
6. นักวิชาการสาธารณสุข
7. เจ้าพนักงานธุรการ
8. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
9. พนักงานจ้าง
กองคลัง
ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองคลัง
2. นักวิชาการเงินและบัญชี
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4. นักวิชาการพัสดุ
5. นักวิชาการคลัง
กองช่าง
ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองช่าง
2. นายช่างโยธา
3. นายช่างไฟฟ้า
กองการศึกษา
ประกอบด้วย
1. ผู้อานวยการกองการศึกษา
2. ครู
3. พนักงานจ้าง

การกาหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น เช่น การจัด
ฝึกอบรมโดยเทศบาลดาเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น
การสอนงานในขณะทางาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการทางาน การมอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให้คาปรึกษา
แนะนา การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
การกาหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร
เพื่อให้การติดตามความสาเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้กาหนดไว้ใน
แต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องสนับสนุนต่อความสาเร็จของยุทธศาสตร์หลักของเทศบาล
ตาบลเชียงเคี่ยน จึงได้มีการกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ ซึ่ง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติง านสามารถใช้เป็น
แนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสาเร็จได้ ในการกาหนดตัวชี้วัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้
และสามารถวัดผลได้จริง สาหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากรได้กาหนดตัวชี้วัดในแต่ ละแผนงานดังนี้

แผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. พัฒ นาบุ ค ลากรให้ มี 1. ร้ อ ยละเฉลี่ ย ขอ ง 1. โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆตาม
ศั ก ยภาพสู ง สุ ด ทั น ต่ อ ข้ า ราชการที่ ผ่ า นการ แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน ประเมิ น สมรรถนะใน ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น
ระดับที่องค์กรคาดหวัง
โดยใช้ ร ะบบสมรรถนะ
เป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ใน (% Competency Fit)
การบริ ห ารจั ด การการ
2. จ านวนวั น ที่ ไ ด้ รั บ
พัฒนา
การพัฒ นาเฉลี่ ยต่ อ คน
ต่อปี

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561

2562

2563







ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีการ
พัฒนา

-ร้อยละของจานวนบุ ค ลากรที่ เข้า รั บ การฝึก
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย
อบรม
(หลักสูตรเฉพาะตาแหน่ง)
(จัดส่งฝึกอบรม)

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประเมินผล

ง า น ก า ร ทดสอบตาม
เจ้าหน้าที่
แบบที่
เทศบาลตาบล

กาหนด

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์
2. เสริ ม สร้ า งคุ ณธรรม
จริ ยธรรมจิ ตอาสา การ
เข้ า ถึ ง ประชาชนให้ แ ก่
ข้าราชการทุกระดับชั้น

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. จานวนวันต่อคนต่อปี 1. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ที่ บุ ค ลากรได้ รั บ การ แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
พั ฒ นา หรื อ เข้ า ร่ ว ม
2. โครงการส่ ง เสริ ม การรั ก ษาวิ นั ย ให้ แ ก่
กิจกรรมด้าน
พนักงาน
ส่ ง เสริ ม คุณ ธรรม และ
จิตอาสา
3. โครงการฝึ ก อบรมพัฒ นาศัก ยภาพการ
2. ผ ล ก า ร ส า ร ว จ
ทางาน การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ด้ า น
ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา พนั ก งาน
คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม
เทศบาล พนักงานจ้าง
ของบุ ค ลากรต่ อ สั ง คม
ภายนอก

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561

2562

2563







ตัวชี้วัดโครงการ
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย
-จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
(ดาเนินการเอง)







พนักงานเทศบาลทุกคน ผ่านการอบรม
หลักสูตรการดาเนินการทางวินัย(จัดส่ง
ฝึกอบรม)

เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย






-จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ(ดาเนินการ
เอง)

วิธีการ
พัฒนา

ผู้รับผิดชอบ

การ
ประเมินผล

ก า ร ง า น ก า ร ทดสอบตาม
ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่
แบบ
เทศบาลตาบล

ที่กาหนด

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์
3. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรี ย นรู้ เ พื่ อ มุ่ ง สู่
การเป็ น องค์ ก รแห่ ง
การเรียนรู้ และการมี
ส่วนร่วม

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1. จ านวนการแบ่ ง ปั น 1. โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
-กิจกรรม 5 ส
ข่ า ว ส า ร
(Development and -กิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ
Knowledge)
-กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2 . ก า ร ร ะ ชุ ม ส่ ว น
ราชการภายในระดั บ
กอง
2. โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
-การประชุมผู้บริหาร
-การประชุมส่วนราชการภายในระดับสานัก/
กอง

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561

2562

2563







ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
(ดาเนินการเอง)







วิธีการ
พัฒนา

ผูร้ ับผิดชอบ การประเมินผล

ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ส า นั ก ป ลั ด ทดสอบตามแบบ
กิจกรรม
เทศบาล
ที่กาหนด
ต า บ ล เ ชี ย ง
เคี่ยน

จั ด ท าข้อ ตกลง
-จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เป็ น
กั บ ส านั ก กอง
ประจาทุกเดือน
ต่ า ง ๆ ในการ
ประชุมภายใน
(ดาเนินการเอง)

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์
4. สร้างวัฒนธรรม
การทางานร่วมกัน
อย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจ

โครงการ
1. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและ

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561

2562

2563







เพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง

ตัวชี้วัดโครงการ
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- Green office, Green
Society

วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล
การเข้าร่วม
กิจกรรม

สานักปลัด
เทศบาล
ตาบลเชียง
เคี่ยน

- ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด

สานักปลัด
เทศบาล
ตาบลเชียง
เคี่ยน

- ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด

(ดาเนินการเอง)

2. โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
- กิจกรรม 5 ส
- กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ และ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์







- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
- Green office, Green
Society
(ดาเนินการเอง)

การเข้าร่วม
กิจกรรม

- ทดสอบปฏิบัติ
จริงผ่านการ
ดาเนินกิจกรรม
แบบมีส่วนรวม

- ทดสอบปฏิบัติ
จริงผ่านการ
ดาเนินกิจกรรม
แบบมีส่วนรวม

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์
5. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
1. จานวนการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสาร
(Development and
Knowledge)
2. การประชุมส่วน
ราชการภายในระดับ
กอง

โครงการ
1. โครงการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
- การประชุมผู้บริหาร
- การประชุมส่วนราชการภายในระดับสานัก/
กอง

ระยะเวลาที่จะดาเนินการพัฒนา
2561

2562

2563







ตัวชี้วัดโครงการ

วิธีการพัฒนา

- จานวนผู้เข้าร่วมประชุม เป็น การจัดทา
ประจาทุกเดือน
ข้อตกลงกับสานัก
กองต่างๆ ในการ
(ดาเนินการเอง)
จัดประชุมภายใน

ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล
สานักปลัด
เทศบาล
ตาบลเชียง
เคี่ยน

- ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
- ทดสอบปฏิบัติ
จริงผ่านการ
ดาเนินกิจกรรม
แบบมีส่วนรวม

แผนการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

1

หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น

2

หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป

3

หลักสูตรนักบริหารงานคลัง

4

หลักสูตรนักบริหารงานช่าง

5

หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา

6

หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล

7

หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป

8

หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
บริหารงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

การ
ดาเนินการ
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี
ปี
ปี
2561
2562
2563
















































ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม

ลักษณะการฝึกอบรม
เทศบาล
ฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง
หน่วยงานภายนอก

-



-



-



-



-



-



-



ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

9

หลักสูตรเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

10 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ
11 หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้
12 หลักสูตรนักวิชาการคลัง
13 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
14 หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ
15 หลักสูตรนายช่างโยธา
16 หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า
17 หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก

การ
ดาเนินการ
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี
ปี
ปี
2561
2562
2563






















































ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม

ลักษณะการฝึกอบรม
เทศบาล
ฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง
หน่วยงานภายนอก

-



-



-



-



-



-



-



-



ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

18 หลักสูตรครู

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
19 หลักสูตรตามตาแหน่ง
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
พนักงานจ้าง
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
20 การส่งเสริมความรูค้ วามสามารถ
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
และทักษะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน ความรู้และความเข้าใจในการ
ของพนักงานส่วนตาบล
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
21 การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานใหม่
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
22 การพัฒนาทักษะด้านพัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
23 โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและ เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติง านของ ความรู้และความเข้าใจในการ
บุคลากรในองค์กร
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
24 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอก เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
ควันไฟป่า
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
25 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
เพื่อพัฒนาให้มีทักษะ
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

การ
ดาเนินการ
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี
ได้รับการ
ฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

เป้าหมายแต่ละปีงบประมาณ
ปี
ปี
ปี
2561
2562
2563
















































ตัวชี้วัดโครงการ
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม
- ร้อยละของจานวน
บุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม

ลักษณะการฝึกอบรม
เทศบาล
ฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง
หน่วยงานภายนอก



















-



-



-

บทที่ 7
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งปรากฏดังนี้
๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่าย
เกีย่ วเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท
๒) แผนงานบริ หารทั่ วไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวด ค่ า ตอบแทนใช้ สอยและวั ส ดุ
รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น รายการค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
4) แผนงานเคหะและชุม ชน งานบริห ารทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ เคหะและชุม ชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท
๒) แผนงานบริ หารทั่ วไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวด ค่ า ตอบแทนใช้ สอยและวั ส ดุ
รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น รายการค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
4) แผนงานเคหะและชุม ชน งานบริห ารทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ เคหะและชุม ชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
3. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 200,000 บาท
๒) แผนงานบริ หารทั่ วไป งานบริ ห ารงานคลั ง หมวด ค่ า ตอบแทนใช้ สอยและวั ส ดุ
รายจ่ า ยเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ร าชการที่ ไ ม่ เ ข้ า ลั ก ษณะรายจ่ า ยหมวดอื่ น รายการค่ า ธรรมเนี ย มและ
ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท

๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท
4) แผนงานเคหะและชุม ชน งานบริห ารทั ่ว ไปเกี ่ย วกับ เคหะและชุม ชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น รายการ
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท

**************************************

บทที่ 8
การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสาคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การดาเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึง ผลการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติง าน ทั้ง ในด้าน
ความสาเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวมของ
องค์การ
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้กาหนดแนวทาง
ในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
2) การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจสาคัญใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะทาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จ ตามเป้าหมายที่
เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ต้องการผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ให้มีคุณลักษณะตามที่เทศบาลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะตามภาระงาน
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็น Competency ที่บุคลากรทุกตาแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency ที่
ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน ประกอบด้วย
1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการอาจ
เป็นได้ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน
1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึง ความซื่อสัตย์
สุจริตในการทางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้ง
ตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่ง ประโยชน์ของสถาบัน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3) การมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความสาเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่ านมาของตนเอง หรือ
เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดขึ้น อีกทั้ง ยังรวมถึง การสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย

1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทางาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
1.5) การทางานเป็นทีม ความตั้ง ใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่ง ในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและดารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม
2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency)
เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตาแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาล
ตาบลเชียงเคี่ยน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการทางาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จได้
2.2) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความชานาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในงานที่รับผิดชอบ
2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระทาหรือ
คุณลักษณะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบัง คับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการ
โดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด
รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
การพิจารณาความดีความชอบประจาปีบุคลากรของเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน อิง ตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจาปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปี งบประมาณของเทศบาล
เป็นสาคัญ

*****************************************

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
......................................................
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน วัตถุประสงค์เพื่อนา
ข้อมูล ที่ได้ จากแบบสอบถามไปวิ เคราะห์ ประกอบการจัดท าแผนฝึก อบรมประจาปีให้ มีประสิท ธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
การพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล จากผลการ
สารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 28 คน จากทั้งหมด 4 ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 100) มีการ
กระจายข้ อมูลอย่างทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ผู้ตอบแบบสอบถามดั ง กล่าว เป็น พนัก งานเทศบาล ร้อยละ 64.00 ลู กจ้างประจาร้อ ยละ 3.45
พนักงานจ้างตามภารกิจ ร้อยละ 27.59 และพนักงานจ้างทั่วไปร้อยละ 4.97
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จบปริญญาโท ร้อยละ 17.25 ระดับปริญญาตรีร้อยละ
51.73 และระดับต่ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 31.04
เมื่อพิ จารณาจากประสบการณ์ในการทางานพบว่าร้ อยละ 10.35 อายุง านไม่เ กิน 5 ปี ร้ อยละ
17.25 มีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 68.97 มีอายุงานมากกว่า 10 ปี
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร
หลักสูตรที่มีความต้องการมากที่สุดตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ
ลาดับ
หลักสูตร
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตาแหน่ง
86.21
2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
62.07
3 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
68.97
4 หลักสูตรด้านการบริหาร
6.90
5 หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
27.59
ระยะเวลาการฝึกอบรม
ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 30 พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลั กสูตรที่มีระยะเวลา
การฝึกอบรม ร้อยละ 20 พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม 5 - 7 วัน ร้อยละ 5 พอใจในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 15 วันขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบมากกว่าหนึ่งทางเลือก

สถานที่ฝึกอบรม
ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 70 เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่จังหวัดเชียงรายร้อยละ 30 เห็นว่า
ควรจัดให้มีการฝึกอบรมต่างจังหวัด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากผลการสารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสั งกัดเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน จะเป็นข้อมูลให้ไ ด้
ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลตาบลเชียงเคี่ยนทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อนาข้อมูลที่เป็นจริงมาประกอบการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมินติดตามผลการฝึกอบรม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อประโยชน์ต่อเทศบาล

*******************************************

