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อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

คานา
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แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
เทศบาลเมืองสระแก้ว
---------------------------------๑.หลักการและเหตุผล
การพัฒ นาองค์กรให้ มี ศักยภาพ จาเป็นอย่า งยิ่งที่จะต้องมีการพัฒ นาบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรเป็ น ทรั พยากรที่ส าคัญต่อพัฒ นาองค์กร จึงต้องมีการพัฒ นา เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้ กับ
บุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ปัจจุบันการพัฒนา
บุคลากรมีหลายรู ปแบบ เช่น การส่ งบุ คลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้ว ยตนเองจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรขององค์กร ซึ่งการพัฒนา
จากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัย
เพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง จะน าความรู้ ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ กลั บ มาพั ฒ นากระบวนการปฏิ บั ติ ง าน หรื อ พั ฒ นางานที่ ต นเอง
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เทศบาลจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากร ให้ทั่วถึงในทุกๆ ด้าน เพื่อให้มี
ความรู้ มีทักษะ ตามทัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ มีความรอบรู้
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบมืออาชีพ รวมถึงการสร้ างจิตสานึกให้บุคลากรตระหนัก ในบทบาทภารกิจหน้าที่ และสามารถใช้สิทธิ
หน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกรอบนโยบายหลักในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ โดยยึดแนว
ทางการดาเนินงานตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๑ เป็ นการหาความจ าเป็นในการพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ ถึงความ
จาเป็น ที่จะต้องพัฒนาพนักงานเทศบาลตาแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่งตามที่กาหนด
ในส่ ว นราชการตามแผนอัตรากาลั งของเทศบาล ตลอดทั้งความจาเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่ว ไป
ในการปฏิบั ติ งาน ด้านความรู้ ค วามสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ล ะต าแหน่ ง ด้า นการบริห าร
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๑.๒ การจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ การจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องมีการกาหนดตามกรอบของแผนแม่บท
การพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา
๓ ปี ตามรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล
๑.๔ จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ
ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น เป็นกรรมการ หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
จากหลั กการและเหตุ ผ ลดังกล่ าวเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงได้ จั ดทาแผนพัฒ นาบุคลากร
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการกาหนดแผนการพัฒนา
บุคลากร ลงในแผนพัฒนาเทศบาล เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง และได้จัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ในการ

-๒พัฒนาความรู้ พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัดทาแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ รวมถึงการให้พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น การฝึกปฏิบัติในการคิด สร้างสรรค์ เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทุกคน
พัฒนาตนเอง มีวิธีการปฏิบัติงานตามกระบวนการทางานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะนาเอามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง มาใช้อย่างจริงจัง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
ทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และสามารถตอบสนองความต้องการของประชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2.2 เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
๓. เป้าหมายของการพัฒนา
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว อันประกอบด้วยพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานทุกคน
๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้วทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. วิสัยทัศน์การพัฒนา
“พัฒนาบุคลากร สู่องค์กรคุณภาพ”
๕. ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงาน ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กาหนดยุทธศาสตร์เพื่อ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้ว จานวน 5 ยุทธศาสตร์ โดยมีแนวทางการพัฒนา การดาเนินงาน/
กิจกรรม/โครงการ ที่ต้องดาเนินการ และตัวชี้วัดการดาเนินการ ดังนี้

-๓ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ

แนวทางการพัฒนา
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
- พัฒนาข้อมูลเส้นทางความก้าวหน้า
ของบุคลากร
- จัดระบบการให้ความรู้เบือ้ งต้นหรือ
ความรู้พนื้ ฐานการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การวางแผนอัตรากาลังให้เหมาะสม
กับภารกิจ

- กาหนดโครงสร้างและอัตรากาลัง
ให้เหมาะสมกับปริมาณงานภารกิจ
และอานาจหน้าทีข่ องเทศบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ค้นคว้าและปฏิบัติงาน

- พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตสานักงาน
- พัฒนาให้เทศบาลเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาเกี่ยวกับความรู้งานใน
หน้าที่

- พัฒนาเกี่ยวกับความรู้งานในหน้าที่
ทักษะเฉพาะตาแหน่งงานหรือด้าน
การบริหาร

ยุทธศาสตร์ 5
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

- พัฒนาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม

การดาเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ
- จัดทาฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ
คอมพิวเตอร์
- มีการจัดทาแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าของบุคลากรในสาย
งานต่างๆ
- มีการปฐมนิเทศเพือ่ ให้ข้อมูล หรือ
ความรู้พนื้ ฐานการปฏิบัติราชการ
- มีการจัดทาคู่มอื สาหรับการ
ปฏิบัติงาน
- จัดทาแผนอัตรากาลังพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้าง ให้เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.
สระแก้ว เรือ่ งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2545 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
- จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์ภายในสานักงานเทศบาล
- จัดให้มีคอมพิวเตอร์ไว้สาหรับให้
บุคลากรใช้สาหรับการศึกษา
ค้นคว้า หรือปฏิบัติงาน
- จัดให้มีโครงการเกี่ยวกับการ
ปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ
สัมมนา การสอนงาน การให้
คาปรึกษา หรือวิธกี ารอืน่ ที่
เหมาะสม โดยทีเ่ ทศบาลดาเนินการ
เอง หรือที่ส่วนราชการอื่นๆ
ดาเนินการ
- จัดให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน หรือวิธกี ารอื่นที่
เหมาะสม โดยทีเ่ ทศบาลดาเนินการ
เอง หรือส่วนราชการอืน่ ๆ
ดาเนินการ เกี่ยวกับเรือ่ งของ
คุณธรรมจริยธรรม
- จัดทามาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิน่

ตัวชี้วัดการดาเนินการ
- มีฐานข้อมูลบุคลากรเป็นปัจจุบัน
แยกเป็นหมวดหมู่
- มีแผนผังเส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากรในสายงานต่างๆ
- มีการปฐมนิเทศพนักงาใหม่
- มีคู่มอื การปฏิบัติงาน
- มีการจัดทาแผนอัตรากาลัง
- แผนอัตรากาลังมีภาระค่าใช้จ่ายไม่
เกิน 40 %
- มีการปรับปรุงแผนอัตรากาลังให้
สอดคล้องและรองรับกับภารกิจ
- มีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตใน
สานักงานเทศบาล
- มีคอมพิวเตอร์สาหรับให้บุคลากร
ใช้สาหรับศึกษา ค้นคว้า หรือ
ปฏิบัติงาน
- บุคลากรของเทศบาลจะต้องได้รับ
การพัฒนาเกี่ยวกับความรู้งานใน
หน้าที่อย่างน้อย 1 หลักสูตร ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแต่ละ
ประเภท

- มีการจัดให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ
วิธีการอืน่ ทีเ่ หมาะสม เกี่ยวกับ
เรื่องของคุณธรรม
- บุคลากรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50
- มีการจัดทามาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของพนักงานส่วน
ท้องถิ่น

-๔–
๖. วิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาล ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้ เพื่อให้
การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของบุคลากร เทศบาลเมืองสระแก้ว
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
 บุ ค ล า ก ร ร ะ ดั บ บ ริ ห า ร มี ค ว า ม รู้
 ขาดความการแสดงออกทางความคิด และ
ความสามารถที่หลากหลายด้าน และมี
ขาดการตัดสินใจในการทางาน
ประสบการณ์ในการทางานค่อนข้างสูง
 ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
 มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัม พันธ์ดี สุภาพ
และการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถทีมี
อ่อนน้อม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
อยู่ เ พื่ อ การท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้าน IT
 มีความขยันและอดทน
 ทัศนคติเชิงลบในการทางาน ซึ่งส่งผลให้เกิด
 เป็นคนรุ่ นใหม่ ที่มี ความทั นสมัย และ
ความเครียด และเกิดความวิตกกังวล
พร้ อ มที่ จ ะปรั บ ตั ว เพื่ อ รองรั บ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
 ขาดความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ในการ
ทางาน รวมถึงการไม่รับฟังความคิดเห็นของ
 บุคลากรภายในองค์กรส่วนใหญ่มีระดับ
ผู้อื่น
การศึ ก ษาค่ อ นข้ า งสู ง คื อ ระดั บ
ปริญญาตรี และปริญญาโท
 ขา ดก า ร เรี ยนรู้ ในวั ฒ นธร ร ม อ ง ค์ ก ร
ขาดจิตสานึกรักองค์กร และขาดความเข้าใจ
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัด
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติ
ราชการ
 ขาดทักษะในการเจรจา และติดต่อสื่อสาร
เพื่อเชื่อมการทางานระหว่างบุคคลกับบุคคล
 บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว
 งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการ
เป็นอย่างดี
พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน มากกว่ า การ
พัฒนาคน
 บุคลากรขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติตน
 บุคลากรขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
พัฒนาการทางาน
 บุ ค ลากรในระดั บ ปฏิ บั ติ ยั ง ขาดความรู้
ในข้ อ ระเบี ย บปฏิ บั ติ หรื อ หลั ก ปฏิ บั ติ
ราชการ
 ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
ไม่ เพี ยงพอ และไม่ ไ ด้ ถู ก น ามาใช้ เพื่ อ การ
พัฒนาอย่างตรงจุดและตรงกลุ่มเปูาหมาย
 ขาดการบูร ณาการในการพั ฒ นาบุค ลากร
อย่างเป็นระบบ

-๕-














วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของบุคลากร เทศบาลเมืองสระแก้ว
อุปสรรค (Threat)
โอกาส (Opportunities)
ระดั บ การศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ น ของคนใน  การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม
ปัจจุบัน เป็นโอกาสให้เทศบาลสามารถ
การเมืองที่รวดเร็ว ทาให้การพัฒนา
รั บ บุ ค ลากรที่มี ศักยภาพ และมีค วามรู้
พนักงาน/บุคลากรไม่ทันต่อการ
ความสามารถได้เพิ่มมากขึ้น
เปลี่ยนแปลง
วิสั ย ทัศน์ ของผู้ บ ริ หารที่ให้ ความส าคั ญ  ข้อจากัดในด้านการกาหนดอัตราค่าใช้จ่าย
และเล็งเห็นถึงสภาพปัญหา จุดอ่อนและ
ในการพัฒนาบุคลการ ซึ่งมีการปรับให้ตรง
อุปสรรคของการพัฒนาพนักงาน ซึ่งจะ
กับอัตรากาลัง
เอื้ อ ต่ อ การให้ ค วามสนั บ สนุ น ในแนว  ส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความสาคัญต่อการ
ท า ง ก า ร พั ฒ น า พ นั ก ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง
พัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ทาให้ศักยภาพ
เหมาะสม
ของบุคลากรไม่เท่าเทียมกัน ยากแก่การ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในปั จ จุ บั น ที่ มี
ทางานร่วมกัน
ความทั น สมั ย เอื้ อ ต่ อ การค้ น คว้ า หา  การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม
ความรู้ เพื่ อ การพั ฒ นาตนเองของ
การเมืองที่รวดเร็ว ทาให้การพัฒนา
พนักงาน รวมถึงเป็นอานวยความสะดวก
บุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่คล่องตัวยิ่งขึ้น
ส านั ก งาน ก.ท. เปิ ด โอกาสให้ ส่ ว น
ราชการจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้ด้วยตนเองมากขึ้น
มี ส ถ าบั น กา รศึ ก ษาแ ละ สถา บั น ที่
เชี่ ย ว ช าญ ทั้ ง หน่ ว ยงานภ ายนอก
หน่วยงานภายใน และต่างประเทศเป็น
ช่อ งทางในการพั ฒ นาและแลกเปลี่ ย น
เรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
การปรับบทบาทของภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อ
นโยบายรั ฐ บาลในการส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรให้ต้อง
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมากขึ้น
ก า ร เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร จั ด
การศึกษามากขึ้น อาทิ การส่ งเสริมให้
บุคลากรทางการศึกษาได้รับงบประมาณ
เงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป และเงิ น อุ ด หนุ น
เฉพาะกิจ ได้แก่ เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก
ส่งผลต่อการพัฒนาครูภายในศูนย์ฯ ให้มี
ความรู้มากยิ่งขึ้น

-๖7. หลักสูตรการพัฒนา
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้ว เห็นสมควรให้จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑. การกาหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และงบประมาณในการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้มีความสอดคล้องกับตาแหน่ง และระดับตาแหน่งในแต่
ละสายงานที่ดารงอยู่ในแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
๒. ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ดังนี้
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
8. วิธีการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้กาหนดวิธีการพัฒนาพนักงาน ดังนี้
- เทศบาลดาเนินการเอง
- เทศบาลดาเนินการร่วมกับส่วนราชการ
- เทศบาลดาเนินการร่วมหน่วยงานอื่น
- ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นดาเนินการ
โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความจาเป็น ความเหมาะสม ดังนี้
- การปฐมนิเทศ
- การฝึกอบรม
- การศึกษา หรือดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- วิธีการอื่นที่เหมาะสม

-๗9. ระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
ระยะเวลาดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ในระหว่างปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๓
ระยะเวลาดาเนินการ*
หลักสูตรการ
วิธีดาเนินการ*
หน่วยงานดาเนินการ*
พัฒนา
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๑. หลักสูตรความรู้
พื้นฐานการปฏิบัติ
ราชการ

๒. หลักสูตรการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ
๓. หลักสูตรความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานใน
ตาแหน่ง
๔. หลักสูตรด้านการ
บริหาร

๕. หลักสูตรด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

๑.การปฐมนิเทศ
๒.การฝึกอบรม
๓.การศึกษาหรือดูงาน
๔.การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา
๕.การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๖.วิธีการอื่นที่เหมาะสม
๑.การฝึกอบรม
๒.การศึกษาหรือดูงาน
๓.การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา
๔.วิธีการอื่นที่เหมาะสม
๑.การฝึกอบรม
๒.การศึกษาหรือดูงาน
๓.การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา
๔.วิธีการอื่นที่เหมาะสม
๑.การฝึกอบรม
๒.การศึกษาหรือดูงาน
๓.การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา
๔.วิธีการอื่นที่เหมาะสม
๑.การฝึกอบรม
๒.การศึกษาหรือดูงาน
๓.การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา
๔.วิธีการอื่นที่เหมาะสม

หมายเหตุ

เทศบาลดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เทศบาลดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เทศบาลดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เทศบาลดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
เทศบาลดาเนินการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ * หมายถึง ให้พิจารณาเลือกวิธีการ การดาเนินการ และช่วงเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการบริหารและสถานะทางการคลัง ของแต่ละปีงบประมาณ

-๘10. งบประมาณ
ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓
11. การติดตามและประเมินผล
เทศบาลเมืองสระแก้ว จะจัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีกรประเมินผล ดังนี้
๑2.๑ กาหนดให้ผู้ที่ได้รับการส่งตัวเข้ารับการพัฒนา ต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา ภายใน 30
วัน นับแต่วันกลับจาการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพื่อรายงานผลต่อนายกเทศมนตรี
๑2.๒ กาหนดให้มีการใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน – หลัง และแบบสอบถาม/แบบทดสอบ
เพื่อติดตามผลการประเมินภายหลังจากการพัฒนา/หรือการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
๑2.๓ ขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานผู้ดาเนินการ หรือตรวจสอบจากเอกสาร หนังสือ
รับรองหรือใบประกาศนียบัตร ฯลฯ
๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว
เทศบาลเมืองสระแก้วกาหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ทุกตาแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ทาให้ การปฏิบั ติ ห น้ าที่ของพนั กงานเทศบาล ลู กจ้างประจา และพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
ประสิทธิผล โดยจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลัง 3 ปีของเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยกาหนดให้ต้อง
พัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง เป็นต้น
3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับ การบริหารงานและการบริการประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ได้ อ ย่ า งราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ก ารท างาน การสื่ อ สารและสื่ อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
5. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เป็นต้น

-๙หลักสูตรการพัฒนาแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลาย
หลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
4. หลักสูตรด้านการบริหาร
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
การพัฒนานอกจากจะพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การ
บริหารส่วนตาบลตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น
เทศบาลเมืองสระแก้วจึงจาเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกาหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทางานโดยยึดมั่นหลั กธรรมมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นหลัก กล่าวคือ
1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผย โปร่งใส ในการทางาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการทางานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชา
สั งคม ได้เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มและโอนถ่ ายภารกิจที่ภ าครัฐ ไม่ควรดาเนิ นการเองออกไปให้ แก่ภ าคส่ ว นอื่น ๆ
เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทางานใน
แนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโย
การทางานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคาถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้อง
รอให้เข้ามาติดต่อขอรับบริการ หรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภาครัฐ และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้ง
อานวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพื่อให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชน
สามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลาย
ช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต่อมาด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ
เป็นต้น
3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทางานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบ
โต้ กั บ โลกแห่ ง การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งฉับ พลั น เพื่อ สร้ างคุ ณ ค่า มีค วามยื ด หยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
โดยวิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้
1. การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่

- ๑๐ 2. การฝึกอบรม อาจดาเนินการโดยเทศบาลเมืองสระแก้วเอง หรือคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสระแก้ว สานักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัด สระแก้วหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจาเป็นและเหมาะสม
3. การศึกษา หรือดูงาน อาจดาเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาหรือดูงานที่อยู่ในความ
สนใจและเกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเทศบาล รวมทั้งเทศบาลจะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษา
ระดับ ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท แก่ผู้ บริห าร สมาชิ กสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลู กจ้างประจาและ
พนักงานจ้าง
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดาเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสระแก้ว หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน
6. การให้คาปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
เมืองสระแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
๑๓. บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพั ฒนาบุคลากร ของเทศบาลเมืองสระแก้ว สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข
เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ตลอดจน
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การ
พัฒนาบุคลากรบางตาแหน่ง ที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจาเป็น อาจ
ต้องทาการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอน
งานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ
๑๔. ประกาศคุณภาพจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล
เทศบาลเมืองสระแก้วได้ประกาศคุณภาพ จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง ดังนี้
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
๒. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
*************************

ภาคผนวก

