แผนพฒนาบุคลากร

จงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖
ของ

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดฐฦฃาว
อำ๓ อท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรื

ก

ค ำน ำ

ในการจัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากรของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว นั้น เทศบาลตำบล
หนองหญ้าดอกขาวได้ค ำนึงถึง ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ต ามกฎหมายที่เกี่ย วข้อ ง ทั้งนี้เพื่อ พัฒ นาให้พ นัก งาน
เทศบาลรู้ร ะเบีย บแบบแผนของทางราขการ หลัก และวิธ ีป ฏิบ ัต ิร าขการ บทบาทและหน้าที่ข องพนัก งาน
เทศบาลที่ดี โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงานแต่ละตำแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ
มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราขการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดขอบ ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริห ารและด้านคุณ ธรรมและจริยธรรม การสร้างความ
ผาสุกของคนในองค์กร การสร้างความผูกพันและบรรยากาศที่ดีในการทำงานของคนในองค์กร เพื่อพัฒ นา
ศัก ยภาพของพนัก งานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ให้ส อดคล้อ งกับ บทบาทและภารกิจ ของเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าดอกขาวต่อไป
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

สารบัญ
หน้า
คำนำ

หลักการและเหตุผล
ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
เป๋าหมายในการพัฒนา
วิธีการพัฒ นาบุคลการ
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ป้ญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากร
การจัดทำแผนพัฒ นาบุคลากรรายบุคคล
โครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ตารางแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔-๒๔๖๖
ภาคผนวก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
- รายงานการประขุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
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๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
การพัฒ นาองค์กรให้เป็น องค์กรที่ม ีลักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล เป็น สิ่ง ที่ม ีค วามจำเป็น อย่า งยิ่ง ในป็จ จุบ ัน ซึ่งเป็น ยุค แห่งการแข่งขัน ไร้พ รมแดน (6๒เวล1เ23*1๐ก)
โดยต้องอาลัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมากิบ าล
คือ ปัจจัยสำคัญที่จะข่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
ภายใต้ก ระแสแห่งการปฏิร ูป ระบบราซการ และการเปลี่ย นแปลงด้านเทคโนโลยีก ารบริห าร
จัดการยุคใหม่ผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ ต้องมีความตื่น ตัวและเกิดความพยายามปรับ ตัวใบรูป แบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่ง รัด พัฒ นาทรัพ ยากรมนุษ ย์แ ละองค์ก าร การปรับ เปลี่ยนวิธีค ิด วิธ ีก ารทำงาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ๆ และนำระบบมาตรฐานในระดับ ต่าง ๆ มาพัฒ นาองค์ก ร ซึ่งนำไปสู่แ นวคิด การพัฒ นาระบบ
บริห ารความรู้ภ ายในองค์ก าร เพื่อ ให้อ งค์ก รสามารถใช้แ ละพัฒ นาความรู้ท ี่ม ีอ ยู่ภ ายในองค์ก รได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม
๑.๒.

พระราซกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕:๔๖
พระราซกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์แ ละวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมือ งที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา
๑๑ ระบุดังนี้ “ส่วนราซการมีหน้าที่พัฒ นาความรู้ในส่วนราซการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ช้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต้ใช้
ในการปฏิบ ัต ิร าซการได้อ ย่างถูก ต้อ ง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อ สถานการณ์ รวมทั้งต้อ งส่งเสริม และพัฒ นา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของช้าราขการในสังกัด ให้เป็นพนักงาบเทศบาล
ที่มีประลิทธีภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยขนํในการปฏิบัติราฃการของส่วนราขการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราขการให้เกิดผลสัมฤทธิ้”
“ในการบริหารราซการแนวใหม่ ส่วนราซการจะต้องพัฒ นาความรู้ความเขี่ยวขาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราขการตามพระราขกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ย ีดแนวความคิด ว่าต้อ งปฏิบ ัต ิงานตามระเบีย บแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจ จุบ ัน เน้น การสร้า งความคิด ใหม่ ๆ ตามวิซ าการสมัย ใหม่แ ละนำมาปรับ ใช้ก ับ การปฏิบ ัต ิร าขการ
ตลอดเวลา ในพระราขกฤษฎีกาฉบับนี้จีงกำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราซการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารไต้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในต้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต[ช้ในการปฏิบ ัติราชการไต้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้อ งมีก ารส่ง เสริม และพัฒ นาความ รู้ค วามสามารถ สร้างวิส ัย ทัศ น์แ ละปรับ เปลี่ย นทัศ นคติ
ของช้าราขการ เพื่อให้ช้าราซการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิฃาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความ
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประลิทธีภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ช้าราซการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อ
การนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราซการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

๒
๑.๓

ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวัด กาญจนบุร ี เรื่อง หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อ นไข
เกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลของเทศบาล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๔๔ ส่วนที่ ๔ เรื่อ งการพัฒ นาพนัก งาน
เทศบาล ข้อ ๒๘๘-๓๒๖ กำหนดให้เทศบาลมีการพัฒ นาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานเทศบาล
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราขการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท
และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุข และแนวทาง
ปฏิบ ัติตนเพื่อ เป็น พนักงานที่ดี โดยเทศบาลต้อ งดำเนิน การพัฒ นาให้ค รบถ้ว นตามหลัก สูต รที่ค ณะกรรมการ
พนัก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) กำหนด เข่น การพัฒ นาด้า นความรู้พ ื้น ฐานในการปฏิบ ัต ิร าชการ ให้ใช้วิธีการ
ปีกอบรม'ในห้องปีกอบรม การปีกอบรมทางไกล หรือ การพัฒ นาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีค วามประสงค์จ ะ
พัฒ นาเพิ่ม เติม ให้ส อดคล้อ งกับ ความจำเป็น ในการพัฒ นาของแต่ล ะเทศบาล กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และ
เพิ่ม เติม หลัก สูต รตามความจำเป็น ที่เทศบาลพิจ ารณาเห็น ว่ามีค วามเหมาะสม การพัฒ นาพนัก งานเทศบาล
เกี่ย วกับ การปฏิบ ัต ิงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือ กใช้ว ิธ ีก ารพัฒ นาอื่น ๆ ได้ และอาจจะกระทำได้
โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.)
เทศบาลด้น ลังกัด หรือ สำนัก งานคณะกรรมการพนัก งานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่ว มกับ เทศบาลด้น สังกัด หรือ
เทศบาลด้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกขนก็ได้
๑.๔

ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวัด กาญจนบุร ี เรื่อง หลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไข
เกี่ย วกับ การบริห ารงานบุค คลของเทศบาล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๕: ส่วนที่ ๔ เรื่อ งการพัฒ นาพนัก งาน
เทศบาล ข้อ ๒๙๙ กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนพัฒ นาพนักงานเทศบาล เพื่อ เพิ่ม พูน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณ ธรรมและจริยธรรม อัน จะทำให้ป ฏิบ ัต ิห น้าที่ราชการในตำแหน่งนั้น ได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพ ในการ
จัด ทำแผนการพัฒ นาพนักงานเทศบาล ต้อ งกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒ นาพนักงานเทศบาล
ที่ค ณะกรรมการกลางพนัก งานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด โดยให้ก ำหนดเป็น แผนการพัฒ นาพนักงาบเทศบาล
มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของเทศบาล นั้น
จากหลัก การและเหตุผ ลดัง กล่า ว เทศบาลตำบลหนองหญ้า ดอกขาวจึง ได้ใ ห้ค วามจำเป็น
ในการพัฒ นาบุค ลากรของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว การศึก ษาวิเคราะห์ถ ึง ความจำเป็น ที่จ ะต้อ ง
พัฒ นาบุค ลากรเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตำแหน่ง
ตามที่กำหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ตลอดทั้งความจำเป็น
ในด้านความรู้ค วามสามารถทั่วไปในการปฏิบ ัต ิงาน ด้านความรู้ค วามสามารถและทัก ษะเฉพาะของงานใน
แต่ละตำแหน่ง ด้านการบริห าร และด้านคุณ ธรรมและจริยธรรม จึง จัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากรของเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว ขึ้นโดยให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๖๖ และเป็นไปตาม
ยุท ธศาสตร์การพัฒ นาด้านการเมืองการบริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๔๖๑ - ๒๔๖๔
ที่มีวัตถุประสงค์ของการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ประขาขนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารการ
ปกครองของท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พัฒนาระบบการทำงานและ
บุคลากรผู้'ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

๓

๒. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร มีความหมายตรงกับคำว่า อ^6๒|วโก©ก* ๐* ?6โร๐กก61
พนัส หันนาคินทร์ (๒๕๒๖ : ๑๓๓) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรว่าประสิทธิผล
ของโรงเรียนย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานย่อมจะเพิ่มขึ้นจากการ
ที่ระบบโรงเรียนให้โอกาสแก่เขาที่จะพัฒนาวิจัยความสามารถที่มีอยู่ในตัวของเขาแต่ละคนการพัฒนาบุคลากร
เป็นกิจกรรมที่จะต้องกระทำตั้งแต่แรกเข้ามาทำงานถึงเวลาที่จะต้องออกจากงานไปตามวาระ
ประขุม รอดประเสริฐ (๒๕๒๘ : ๑๓๒) ไต้สรุปแนวคิดของนักวิขาการบริหารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ
ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจำแนกออกเป็น
ประเภทใหญ่ ๆ ไต้ ๒ ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญขาและการพัฒนาตนเอง
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (๒๕๒๒ :๘๐) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการทำงานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ในการทำงานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเป็น
กระบวนการที่จะสร้างเสริมและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในต้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทำงานอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน
นพพงษ์ บุญ จิตราดุลย์ (๒๕๒๕ : ๒๐๘-๒๐๙) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า
เป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการ
ให้แนวความคิดใหม่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดีขึ้น
อาจกล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทำงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานไต้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อ ให้ผู้เข้ารับ การบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ ราขการไต้เรียนรู้แ บบแผนของทางราขการ หลัก
และวิธีการปฏิบัติราขการ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราขการที่ดี
๓.๒ เพื่อใข้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนัก งานจ้าง
๓.๓ เพื่อ พัฒ นาและยกระดับ ขีด ความสามารถของบุค ลากรทุก คน ปฏิบัติห น้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยขนํส่วนรวมมากกว่าประโยซนํ
ส่วนตน
๓.๔ เพื่อเพิ่ม พูน ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณ ธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่
ราขการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๕ เพื่อให้ผู้บังคับบัญขาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดขอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒ นาผู้
อยู่ใต้บ ังคับ บัญ ชาที่อ ยู่ภายใต้การบังคับ บัญ ขาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บ ังคับ บัญ ขาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดำรง
ตำแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญขาของตน
๓.๖ เพื่อ พัฒ นาคณะผู้บ ริห ารและสมาขิก สภาองค์ก ารบริห ารส่วนตำบล มีความสามารถใน
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๔
๔. เป้าหมายการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายของการพัฒ นาคือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทุกคน ต้องได้รับการ
พัฒ นาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง หรือตามที่
ผู้บรืหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจประกอบด้วย
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏินัติราขการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดขอบ
(๓) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๔) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๔. วิธ ีก ารพัฒ นาบุค ลากร
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เป็น หน่ว ยดำเนิน การเอง หรือ อาจตำเนิน การร่ว มกับ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกขน
หรือหน่วยงานราขการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจำเป็นและความเหมาะสม ดังนี้
๑. การปฐมนิเทศ จะตำเนิน การก่อ นที่จะมีก ารมอบหมายให้ป ฏิบ ัต ิห น้าที่ ก่อนการบรรจุ
เข้ารับราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่รับการการบรรจุแต่งตั้งใหม่
๒. การปีกอบรม อาจดำเนิน การโดยเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว หรือ อาจดำเนิน การ
ร่วมกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกขน หรือหน่วยงานราชการอื่นตามความเหมาะสม
๓. การให้ทุนการศึกษา
๔. การประขุมเซิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา เป็นหน่วยตำเนิน การเอง หรืออาจดำเนิน การ
ร่วมกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกขน หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔. การสอนงานการให้ค0าปรืกษา หรือวิธีการอื่นด้วยวิธีที่เหมาะสม ทำโดยหัวหน้างานหรือ
หัวหน้าส่วนราขการที่ได้รับมอบหมายทำการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
๖. ขั้น ตอนการตำเนินงาน
๖.๑ การเตรียมการและการวางแผน
๑) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
๒) ประขุม คณะกรรมการ ทบทวนวิส ัยทัศ น์ พัน ธกิจ และยุท ธศาสตร์ กำหนดเป้า หมาย
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด พิจารณาเหตุผ ลและความจำเป็น ในการพัฒ นาโดยการศึกษาวิเคราะห์
ดูว ่าผู้ใ ด้บ ัง คับ บัญ ชาแต่ล ะคนสมควรจะต้อ งได้ร ับ การพัฒ นาด้านใดบ้าง จึง จะปฏิบ ัต ิง านได้ส ำเร็จ อย่า งมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
๓) กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม
๔) จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขอความเห็นขอบคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
จังหวัดลำปาง ให้ความเป็นขอบ พร้อมแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

๕
ราขการในสังกัด

๖) ประกาศใข้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล และจัดส่งแผน ให้อ ำเภอ และจังหวัด และส่วน

๖.๒ การดำเนินการพัฒ นา
๑) การเลือ กวิธ ีพ ัฒ นาผู้อ ยู่ใ ต้บ ัง คับ บัญ ขาที่เหมาะสม เมื่อ ผู้บ ังคับ บัญ ซาไต้ข้อมูล ที่เปีน
ประโยซน์ต ่อ การพัฒ นาผู้อ ยู่ใ ต้บ ัง คับ บัญ ขาจากการหาความจำเป็น ในการพัฒ นาแล้ว ผู้บ ัง คับ บัญ ขาควร
นำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากำหนดกลุ่มเป๋าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญ ขาจำเป็นต้องไต้รับการพัฒ นา
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะไต้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒ นาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไต้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เข่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดขอบ การแกอบรม การดูงาน การประขุมเซิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น
๒) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญขา ผู้บังคับบัญซาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญขา โดยเลือก
แนวทางการพัฒ นาได้ห ลายอย่าง โดยอาจจัด ทำเป็น โครงการเพื่อ ดำเนิน การเองหรือ เข้าร่วมสมทบกับ หน่วย
ราซการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกขนที่มีความรู้ความขำนาญเฉพาะต้านเป็นผู้ดำเนินการ
๖.๓ การติดตามและประเมินผล
ให้ผู้บังคับบัญขาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ซิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่าน
การประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นไต้รับการพัฒนาแล้ว

๖

แนวคิด ในการจัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากร
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เทศบาลตำบลหนอง
หญ้าดอกขาว
* นโยบายการพัฒนา
พนักงานเทศบาล

^

วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์
เทศบาล

^

วิเคราะห์ รพ07
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก

* การพัฒนาแผนงาน
* เป๋าหมายของเทศบาล
ประจำปี ๒๕๖๔ -

^

๒๔๖๖

* บทบาท อำนาจหน้าที่
ของเทศบาลตำบล
หนองหญ้าดอกขาว
* ผลการประเมิน
ลมรรถนะของพนักงาน
เทศบาล ประจำปี

^

กำหนดเป๋าหมาย
การพัฒนา
พนักงานเทศบาล

กำหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ
ตัวขี้วัด และการ
ประเมินผล

* แผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล
ตำบลหนองหญ้
ดาอกขาว
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
๒๔๖๔ -๒๔๖๖

^

พนักงานเทศบาล
ตำบลหนองหญ้า
ดอกขาว ได้รับ
การพัฒนาตาม
แผนฯ

1
เทา0 3 (ะ!:

1
พนักงานเทศบาลทุก
ระดับมีสมรรถนะด้าน
การปฏิบัติงาน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาคุณภาพซีวิตบุคลากร

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
จำเป็นในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
กลกลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพซีวิตบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

กลยุท ธ์ที่ ๑ พัฒ นาบุคลากร ให้ยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต
กลยุท ธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกซน และภาพประซาซน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน คนอืน่ และปรับปรุงแก้ไขในผลงานซองตน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ ( เ^ ) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒ นาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน

๘. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
การวิเคราะห์ส ภาวะแวดล้อ ม (รผ0 7 & กล1X515) เป็น เครื่องมือในการประเมิน สถานการณ์
สำหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บ ริห ารกำหนดจุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อ มภายใน โอกาส
และอุป สรรคจากสภาพแวดล้อ มภายบอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจ จัย ต่าง ๆ ต่อ การทำงานขององค์ก ร
การวิเคราะห์ รผ 0 7 /\ก3 ^ รเร เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ส ถานการณ์ เพื่อให้ ผูบ้ ริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปัาหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทำงานในองค์กร
ยังมืประสิทธิภาพอยู่ มืจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์ส ภาวะแวดล้อ ม รผ อ ! & กลIV515
มืป็จจัยที่ค วรนำมาพิจารณา ๒ ส่วน ดังนี้
๑. ปัจ จัย ภายใน (เก1:6โกลI ^ Vเโ๐กโก6 ก* กล1x515) ได้แก่
๑.๑ ร มาจาก ร*โ6 กร*แร
หมายถึง จุด เด่น หรือ จุด แข็ง ซึ่ง เป็น ผลมาจากปัจ จัย ภายใน เป็น'ข้อดีที่ เกิด จาก
สภาพแวดล้อ มภายในองค์ก ร เช่น จุด แข็ง ด้านกำลัง คน จุด แข็ง ด้า นการเงิน จุด แข็ง ด้า นการผลิต จุดแข็ง
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใซ้ประโยขนํจากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์
๑.๒ ผ มาจาก ผ 6 ล ๒า65565
หมายถึง จุด ด้อ ยหรือ จุด อ่อ น ซึ่ง เป็น ผลมาจากปัจ จัย ภายใน เป็น ปัญ หาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น
๒. ปัจ จัย ภายนอก (&(*6โกล1 เะทVเโ๐กโฑ6 ก* /\ก 31x515) ได้แก่
๒.๑ 0 มาจาก 0^^ว๐โ*บกเ*เ6ร
หมายถึง โอกาส เป็น ผลจากการที่ส ภาพแวดล้อ ม ภายนอกขององค์ก รเอื้อ
ประโยขนํหรือส่งเสริมการ ดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็น ผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริห ารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใขัประโยซนํจากโอกาสนั้น
๒.๒ 7 มาจาก 7 เาโ63*5
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง

การวิเคราะห์ รพ0 7 องค์กรและบุคลากร
จุดแข็ง ร
* องค์กรมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน
* บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับขุมซนท้องถิ่น
* องค์กรมีการสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในหลักสูตรการปฏิบัติงาน
* บุคลากรมีองค์ความรู้ความเชี่ยวซาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์สูง
จุดอ่อน ผ
* งบประมาณในด้านการบริหารงานบุคคลมีจำกัด
* อัตรากำลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน
* ซาดทักษะด้านการสื่อสารที่จำเป็นในการทำงานเซิงรุก
* ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้บีญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
* ขาดการมองเซิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทำงานแบบบูรณาการ
* บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและการเพิ่มความรับผิดซอบต่อหน้าที่

โอกาส 0
* มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากรัฐบาล
* มีกฎหมายรองรับและซัดเจน
* มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปีดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
* มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
อุปสรรค 7
* งบประมาณไม่เพียงพอ
* กฎหมาย/กฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลไม่ซัดเจนในบางประเด็น
* ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม ไม่มีความซัดเจน ขาดแนวทางในการดำเนินการที่
ถูกต้อง

๑๐
การกำหนดสมรรถนะเพื่อใข้ในการพัฒ นา
๑. เทศบาลตำบลหนองหญ้า ดอกขาว ได้ย ึด หลัก สมรรถนะหลัก ที่จ ำเป็น ต่อ การปฏิบ ัต ิ
ราซการ ของบุคลากรทุกระดับขั้น มากำหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในลังกัด ซึ่งเทศบาลตำบล
หนองหญ้าดอกขาว ได้ประกาศใข้เป็นตัวกำหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุก ๖ เดือน
ดังปิ
- การมุ่งผลลัมฤทธิ๋
- การยึดมั่นในความถูกต้องขอบธรรมและจริยธรรม
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
- การบริการเป็นเลิศ
- การทำงานเป็นทีม
๒. ตำแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น เป็นสายงานของผู้บริหาร เทศบาล
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว ไต้กำหนด แนวทางการสำหรับการพัฒ นาเพื่อทำหน้าที่ผู้บริหารที่ดืในปิจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาขีพ ดังนี้
- การเป็นผู้น่าในการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการเป็นผู้น่า
- ความสามารถในการพัฒนาคน
- การคิดเขิงกลยุทธ์
๓. ตำแหน่ง อื่น ที่น อกเหนือ จากสายงาน ผูบ
้ ริห ารท้อ งถิ่น อำนวยการท้อ งถิ่น เทศบาล
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว ไต้ก ำหนดสมรรถนะประจำสายงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และระดับ
ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ตามสายงานประจำของแต่ละตำแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างบางตำแหน่ง
ซึ่ง เป็น ไปตามประกาศของเทศบาลตำบลหนองหญ้า ดอกขาว ในเรื่อ งของการประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง าน
ประจำปี และต้องดำเนินการทุก ๖ เดือน เข่นกัน
๙. การจัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากรรายบุค คล
แผนพัฒ นารายบุค คล (เกชเVเชนลI อ6V6๒[วกาอก!: ?๒ก : เอ?) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะข่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานไต้บรรลุตามเป๋าหมายในสายอาขิพของตน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (\^6ล๒า65ร) และเสริมจุดแข็ง (51โ6ก51เา) ของบุคลากรในหน่วยงาน
แผนพัฒ นารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า เอ? โดยเป็น แผนสำหรับ การพัฒ นาบุคลากรเพื่อ เตรียมความพร้อม
ให้มืคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานสำหรับ ตำแหน่งที่ส ูงขึ้น ต่อไปในอนาคต หรือตาม
เส้น ทางความก้าวหน้าในสายอาขีพ ((ะลโ66โ ?ลปา) ที่องค์การกำหนดขึ้น ดังนั้น 10? จึงไมใข่กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (?6กั๐ โกาลก06 /บุว[วโล;รล0 เพื่อการเลื่อนตำแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและ
การให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ แต่เมือไต้มืการดำเนินกิจกรรมตามกรอบ 10? อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์
ขั้นพื้นฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญขาคาดหวัง มีการพูดคุยลื่อสารแบบสองทาง
เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงใบการเรียนรู้ร่วมกัน 10? ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเซึ่อมโยงความต้องการของ
พนัก งานรายบุค คลให้ต อบรับ หรือ ตอบสนองต่อ ความต้อ งการในระดับ หน่ว ยงานย่อ ยและส่ง ผลให้บ รรลุ
เป๋าหมายขององค์กรไต้
สรุป 10? จึง เป็น แนวทางในการพัฒ นาบุค ลากรให้ม ีค วามรู้ ทัก ษะ และพฤติก รรมการ
ปฏิบัติงาน

(5)(3)

โดยในการสำรวจตนเองของบุค ลากรในสัง กัด ของเทศบาลตำบลหนองหญ้า ดอกขาว
เพื่อ สำรวจความต้อ งการในการพัฒ นาตนเองนั้น เริ่ม จากนายกเทศบาลตำบลหนองหญ ้า ดอกขาว
เชิญ ปลัดเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราขการ ประขุม ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ หลัก การและวิธีก ารสำรวจตนเอง
ว่าหน่วยงาน หัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญขามีบทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปสำรวจตัวเอง
โดยการทำงานร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและผู้ใต้บังคับบัญขา ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการ
และให้บุคลากรประเมิน ตนเอง ชึ่ง ในการประเมิน ประสิท ธิภ าพการปฏิบ ัต ิราชการ ตามแบบประเมิน ผลการ
ปฏิบ ัต ิงานของพนักงานส่วนท้อ งถิ่น ในส่วนที่ ๓ แผนพัฒ นาการปฏิบ ัต ิร าชการรายบุค คล ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน นั้น ก็ป รากฏถึงความต้อ งการพัฒ นาการปฏิบ ัต ิราชการรายบุค คลอยู่
ด้วย จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลส่งงานการเจ้าหน้าที่
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (10?) ประกอบด้วย
กลุ่มบุคคล
บทบาท/ หน้าที่ค วามรับ ผิด ขอบ
- สนับสนุนและผลักตันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม 10? ตามที่กำหนด
ขึ้น
- อนุนัติให้การจัดทำ 10? เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องทุกปี
- ติดตามผลการจัดทำ 10? ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้งการน่า
แผน 10? ไปใข้ปฏิบํเติจริง

ผู้'บังคับ'บัญชาที่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือหัวหน้างาน
(ปลัดๆ /ผอ.กอง/
หน.ส่วน)

- จัดสรรงบประมาณในการผิกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง
- ทำความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำ 10?
- ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ 10? ที่กำหนดขึ้น
- ประเมินขีดความสามารถของผู้ใด้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อน
ของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน
- ทำความเข้าใจถึงแหล่งหรือซ่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรเป็นรายบุคคล
- กำหนดแนวทางหรือซ่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร
-ให้ข้อมูลปัอนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนาปรับปรุง
ให้ดีขึ้น
- ชี๋ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น
- หาโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากรในงานปัจจุบันหรืองาน
อื่น ๆ ที่มี อยู่

กลุ่มบุคคล
หน่วยงาน (เทศบาลตำบล
หนองหญ้าดอกขาว

๚ *!

บทบาท/ หน้าที่ค วามรับ ผิด ขอบ
- นำเสนอโครงการให้ผู้บริหารสูงสุดเห็นด้วยกับการนำเอา 10? มาใช้ใน
- จัดเตรียมแบบฟอร์มการทำ 10? ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในหน่วยงาน
- ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ เอ? กับ
เครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอื่น ๆ
- ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการจัดทำแผน 10? กับผู้บริหารและ
บุคลากร
- ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทำแผน 10?
- หาซ่องทางในการสื่อสารเพื่อประขาสัมพันธ์เปลี่ยน เฬเกปร©* หรือจิตสำนึก
ของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทำ 10?
- ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน 10? จากผู้บริหารและบุคลากร

แบบสอบถามเพื่อ จัด ทำแผนพัฒ นาพนัก งานเทศบาลรายบุค คล
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำ๓ อท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี
ส่วนราซการ........................................
ซื่อผู้ปฏิบัติงาน........................................................................ ตำแหน่ง ...................................ระดับ
หน้าที่ความรับผิดซอบ โดยตำแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง

การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้
๑, ระดับ ความ!/ทัก ษะ (๑)
๐ - ไม่มีความรู้/ใม่มีทักษะ
๑ - มิความรู้ มิทักษะบ้างแต่ไม่มิความมั่นใจที่จะนำไปใช้งานจำเป็นต้องมิที่ปรึกษา
๒ - มิความรู้ มิทักษะและมิความมั่นใจที่จะนำไปใช้งาน
๓ - มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำไต้
๒, ระดับ ความจำเป็น ต่อ งานที่ร ับ ผิด ขอบ (๒)
๐ - ไม่มิความจำเป็น ไมใต้ใช้งาน
๑ - มิความจำเป็นบางครั้งที่ต้องนำมาใช้งาน
๒ - มิความจำเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง
๓ - จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำมาใช้งาน
ระดับ ความต้อ งการในการพัฒ นา (๓)
๐ - ไม่ต้องพัฒนา
๑ - มิความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้งานในระยะยาว
๒ - มิความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง
๓ - มิความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อต้องการใช้ในงาน
๓.

ตารางลงคะแนนเพื่อ สำรวจความต้อ งการในการพัฒ นา
คำอธิบาย ให้บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยนำค่าคะแนนที่คิดว่าใซ่หรือต้องการจากข้อ (๑) - (๓)
มาลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ซ่อง (๑) - (๓)

คุณ ลัก ษณะ

ค่าคะแนน (กรอกด้ว ยตัวเอง)
(๒)
(๑)
(๓)
ระดับความรู/
ระดับความ
ระดับความ
ทักษะปีจจุบัน จำเป็นต่องานที่ ต้องการในการ
รับผิดขอบ
(กรอกระดับ
พัฒนา
ความรู้/ทักษะ (กรอกระดับความ (กรอกระดับ
ระดับ ๐ - ๓) จำเป็นต่องาบที่ ความต้องการใน
รับผิดชอบ ระดับ
การพัฒนา
๐ - ๓)
ระดับ ๐ - ๓)

สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น)
๑. การมุ่งผลสัมฤทธึ๋
๒. การยึดมั่นในความถูกต้องซอบธรรมและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การบริการเป็นเลิศ
๔. การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะประจ0าผู้บ ริห าร (เฉพาะสายงานผู้บ ริห าร)
๑. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
๒. ความสามารถในการเป็นผู้นำ
๓. ความสามารถในการพัฒนาคน
๔. การคิดเซิงกลยุทธ์
สมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้างที่มีซื่อเหมือนพนักงานส่วนตำบล) ตามระดับ ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
๑...........................................................................................
๒............................................................................................
๓............................................................................................
ข้อเสนอแนะต้านอื่น ๆ เซ่น เสริมทักษะ ต้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ

๑.
๒.
๓.

โครงการ/กิจ กรรมการพัฒ นาบุค ลากร
ภายใต้ย ุท ธศาลตร์ก ารพัฒ นาบุค ลากร เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพซีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
งบ
ระยะเวลา/ปีที่ตำเนินการ
ลำดับ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวขี้วัด โครงการ
เฟ้าหมาย
ผู้รับผิดขอบ
ประมาณ ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
ทั'
/
๑ โครงการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละผู้เข้ารับการ เซิงปริมาณ
๑๔๐,๐๐๐
งาบการ
อบรม
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ ๙๐
เจ้าหน้าที่
เซิงคุณภาพ
- บุคลากรใข้สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๐
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ ๙๐
๒ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ร้อยละผู้เข้ารับการ เชิงปริมาณ
๒๐๐,๐๐๐
งานการ
ของผู้บริหาร ลมาซิกสภาเทศบาล
อบรม
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร้อยละ ๙๐
เจ้าหน้าที่
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กลุ่ม
เซิงคุณภาพ
แกนนำขุมขน และกลุ่มเป๋าหมายอื่น ๆ
- บุคลากรใข้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๐
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ร้อยละ ๙๐
๓ ส่งบุคลากรเข้ารับการปีกอบรมเพื่อ
ร้อยละผู้เข้ารับการ เซิงปริมาณ
๒๐๐,๐๐๐
งานการ
พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับสมรรถนะ อบรม
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานร้อยละ ๙๐
เจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน จาก
เซิงคุณภาพ
หน่วยงานอื่น ทั้งพนักงาน ลูกจ้างประจำ
- บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๐
และพนักงานจ้าง
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ ๙๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพซีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
ลำดับ

กิจกรรม/โครงการ

๑

ส่งบุคลากรเข้ารับการผิกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะใบการทำงานของแต่ละ
สายงาน จากหน่วยงานอื่น ทั้งพนักงาน
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เซิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๐
เซิงคุณภาพ
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ ๙๐
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ที่มีความรู้ความสามารถเติบโตใน
สายงาบ ร้อยละ ๙๐

๒

จัดทำฐานข้อมูลการผิกอบรมของ
บุคลากร

ร้อยละผู้ได้รับการ
บันทึกข้อมูลการ
ผิกอบรม

เซิงปริมาณ
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล ร้อยละ
๑๐๐
เซิงคุณภาพ
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ ๙๐
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการผิกอบรม ตรวจสอบไต้
ร้อยละ ๙๐

ตัวขี้,วัด'โครงการ

เป้า หมาย

งบ
ประมาณ
๒๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา/ปีท ี่ด ำเนิน การ
ผู้รับผิดขอบ
๒๕๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
V
/
/
งานการ
เจ้าหน้าที่

งานการ
เจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ลำดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัว ขี้,วัด'โครงการ

เป้า หมาย

๑

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของ
บุคลากร

ร้อยละผู้ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจำปี

เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ ๗๐
เชิงคุณภาพ
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีสุขภาพดีพร้อมปฏิบ้ตงาน ร้อย
ละ ๗๐

๒

กิจกรรม ๕ ส.

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๕ ส. ร้อยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอน ๕ ส ร้อยละ ๙๐
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ ๙๐

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีท ี่ด ำเนิน การ
ผู้รับผิดชอบ
๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
กอง
สาธารณสุข
และ
สิงแวดล้อม

ทุกส่วน
ราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
กลยุทธ ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความร้ค่ความดี
ลำดับ

กิจกรรม/โครงการ

๑

โครงการให้ความรู้ด้านการฟ้องกันการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

๒

จัดท0าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร

๓

โครงการยกย่องขมเชยบุคลากรดีเด่น

ตัวชี้-วัด'โครงการ

เปีา หมาย

ร้อยละผู้ได้รับการ
เซิงปริมาณ
ส่งเสริมการต่อด้านการ - บุคลากรได้รับการส่งเสริมด้านด้านการทุจริต ร้อยละ ๙๐
ทุจริต
เซิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ ๙๐
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความชื่อสัตย์สุจริต
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐
ร้อยละความสำเร็จ
เซิงปริมาณ
- จัดทำคู่มีอผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๑ เล่ม
เซิงคุณภาพ
- คู่มีอผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย
ร้อยละ ๙๐
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีค่มีอผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ
ร้อยละผู้’เข้าร่วม
เซิงปริมาณ
โครงการ
- บุคลากรเช้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐
เซิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้ความเช้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละ ๙๐
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดี

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีท ี่ด ำเนิน การ
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๔ ๒๔๖๔ ๒๕๖๖
/
สำนักปลัด

ทั'

สำนักปลัด

งานการ
เจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบ้ติงาน
ลำดับ

กิจ กรรม/โครงการ

ตัว ชี้,วัด'โครงการ

๑

จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการ
ร้อยละความสำเร็จ
ทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอก
ขาว

๒

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

๓

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวินัย ร้อยละของบุคลากร
และรักษาวินัยในการทำงาน

ร้อยละความพึงพอใจ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- จัดทำประกาศเจตจำนงต่อด้านการทุจริต
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อด้านการทุจริต
ร้อยละ ๙๐
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจำนงต่อด้านการทุจริต
เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น
ร้อยละ ๘๐
เชิงประโยชน์
- บุคลากรมีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น ร้อย
ละ ๘๐
เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ ๖๐
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรผ่านการอบรมมีความรู้ ร้อยละ ๘๐
เชิงประโยชน์
- หน่วยงาบมีบุคลากรที่ดีในการปฎิบ้ติงาน

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีท ี่ด ำเนิน การ
๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖

ผูร้ ับผิดชอบ
งานการ
เจ้าหน้าที่

งานการ
เจ้าหน้าที่

ทุกส่วนราขการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต
ลำดับ

กิจกรรม/โครงการ

๑

ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง เซ่น ภาวะการเป็น
ผู้นำ การเข้าลู่ประซาคมอาเขียน การ
เข้าสู่ อปท.ยุค ๔.๐

ตัว ชี้1วัด'โครงการ
ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๗๐
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรลามารถเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ร้อย
ละ ๗๐
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น ในอนาคต

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีท ี่ด ำเนิน การ
ผู้รับผิดชอบ
๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
/
ทุกส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรบุรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกซน และประซาซน
ลำดับ

กิจกรรม/โครงการ

๑

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการบีองกัน
การทุจริตในภาครัฐ

ตัวชี้'รัด'โครงการ
ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ

๒ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและ ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ
วิธการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ

๓

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

เปัา หมาย

งบ
ประมาณ

เซิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๘๐
เชิงประโยซน่
- หน่วยงาบมีบุคลากรที่มีเกี่ยวกับการบีองกันการทุจริตใน
องค์กร

สำนักงาน
ปลัด

เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ชองโครงการ ร้อยละ ๘๐
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ

เชิงปริมาณ
ร้อยละของส่วน
ราชการไปจัดกิจกรรม - ส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลเกาะคาร่วมจัดกิจกรรม
ร้อยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบุรณ์ ร้อยละ ๙๐
เชิงประโยชน์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ

ระยะเวลา/ปีท ี่ด ำเนิน การ
ผู้รับผิดชอบ
๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
/
สำนักงาน
ปลัด
และทุกส่วน
ราชการ
ร่วมกัน

๒๐,๐๐๐

ทุกส่วน
ราชการ

ยุทธศาสตร์ท ี่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้และร่วมกันพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสรีมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน
ลำดับ
๑

กิจ กรรม/โครงการ

ตัวข ี้- วัด'โครงการ

จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราขการเป็น
ร้อยละบุคลากรใน
องค์กรเรียนรู้ เซ่น จัดทำคู่มือการปฏิบัติ สำนักงาน(เฉพาะ
พนักงานเทศบาล)
ราชการ แผ่นพับ คู่มือการทำงาบ
กฎระเบียบการปฏิบัติราชการในสายงาน
ของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรใน
สังกัด

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรจัดทำค ู่มือปฏิบต้ ร
ิ าชการ ร้อยละ ๘๐
เชิงคุณภาพ
- คู่มือผลการปฏิบัติราชการ สมบุรณ์ อ่านเข้าใจง่าย
ร้อยละ ๘๐
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีคู่มือเพื่อใข้ในการปฏิบัติราชการ

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีท ี่ด ำเนิน การ
ผู้รับผิดชอบ
๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
7
ทุกส่วน
ราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเนินการ
งบ
ลำดับ
กิจ กรรม/โครงการ
ตัว ชี้'วัด,โครงการ
เป้า หมาย
ผูร้ ับผิดชอบ
ประมาณ ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ ประชุมประจำเดือน และนำเสนอผล
ร้อยละของการเข้า
เซิงปริมาณ
ทุกส่วน
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจำเดือนร้อยละ ๙๐
การปฏิบัติงานประจำเดือนของส่วน
ร่วมประชุม
ราชการ
ราชการ
เซิงคุณภาพ
ประจำเดือน
- ส่วนราชการ จัดทำการน้าเสนอผลงานประจำเดือน
ร้อยละ ๙๐
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการดำเนินงานของแต่ละ
สวนราชการอย่างต่อเนื่อง
๒ โครงการจัดการความรู้ในองค์กร
ร้อยละความสำเร็จ
เซิงปริมาณ
ทุกส่วน
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจัดการความรู้ (เปฬ ของ
ราชการ
(^ก๐ฟ6ช56 กล56กาอก1: /เ^ )
หน่วยงาบ ร้อยละ ๘๐
เซิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้เข้าใจวัตถุประสงค์ชองโครงการ ร้อย
ละ ๘๐
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานร่วมกัน
๓ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดื ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เซิงปริมาณ
ทุกส่วน
ให้กับบุคลากร (กิจกรรมย่อยตาม
ของเปีาหมาย
- ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของเป๋าหมาย
ราชการ
เซิงคุณภาพ
สถานการณ์ ปีละโม่น้อยกว่า ๕
กิจกรรม)
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ ๙๐
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงาบของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔

โครงการสำรวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรใน
สังกัด

ร้อ ยละบุคลากร

เชิงปริมาณ
- บุค ลากรตอบแบบสอบถามร้อ ยละ ร้อยละ ๙๐

เชิงคุณภาพ

- บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน ร้อยละ ๙๐

เชิงประโยชน์

- หน่วยงานรับทราบปีญ หาและความต้อ งการในเบื้อ งต้น
ของบุคลากร

งานการ
เจ้าหน้าที่

1

คำสั่ง เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ที่ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖
*********************

เพื่อ ให้ก ารจัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากรเปีบ ไปตามกรอบของแผนแม่บ ทการพัฒ นาพนัก งาน
เทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด และเปีนไปตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้า1 จึงอาศัย อำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัด กาญจนบุร ี
(รีอง หลักเกณ^และเงือบไขเกียวกับการบรีหารงานบุคคล,ของเทศ.บาล ล.งวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๖๕๔๕
ข้อ ๓๐๐ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ดังนี้
๑. นายกเทศมนตรี
เป็น'ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองข่าง
เป็นกรรมการ
๖. หัวหน้าสำนัก
กรรมการ/เลขานการ
ให้ค ณะกรรมการที่ไ ด้ร ับ การแต่ง ตั้ง ปฏิบ ัต ิห น้า ที่ใ นการจัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากร ๓ ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ โดยคำนึง ถึง การเพิ่ม ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณ ธรรมและจริยธรรม
อันจะทำให้การปฏิบัติ.หน้าที่ราขการของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธี้ภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
^ ช / ! / ^ ''
(นายสุกิจ ดัน'โสภณธน'าศักด)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ตารางเซ็นขื่อการประขุม
คณะกรรมการจัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากร ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐0 น.
ณ ห้อ งประขุม สำนัก งานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ผู้มาประขุม
ลำดับ
ขื่อ - สกุล
บายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ๋
๑
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว
๒ นางธัญญา ศรนารายน์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราซการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
๓ นางสาวมาลีวรรณ มีศิลบั
เจ้าพนักงานการเงินและบัญ ขี รักษา
ราขการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
๔ นายกฤษณะ สุขกรม
ผู้อำนวยการกองข่าง
นางประนอม กำเนิดลีงห์
๕

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ

ลายมือขื่อ
เ)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

)ป ^ /
โ

^

ผู้เข้าร่วมประขุม
ขื่อ - สกุล
ลำดับ
๑
นางสาวจันจ้รา จันทร์ดอนไพร

ตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคล

ลาเยุมือขื่อ
0 1 ^5V'VVV/ /'

รายงานการประชุม คณะกรรมการจัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากร ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓ .๐0 น.
ณ ห้อ งประชุม สำนัก งานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
**********************
ผู้มาประชุม
๑.นายสุกิจ ดันโสภณธนาศักดิ๋
๒.นางธัญญา ศรนารายน่
๓.นางมาลีวรรณ มีศีลปี
๔.นายกฤษณะ สุขกรม
๕.นางประนอม กำเนิดสิงห์

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตริตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราขการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รักษาราขการแทน ผอ.กองคลัง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองซ่าง
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นางสาวจันจิรา จันทร์ดอนไพร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ไม่มาประชุม
■ ไม่มีเริ่ม ประชุม เวลา

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธานคณะกรรมการฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ป ระชุมทราบ
ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลหนองหญ้า ดอกขาว ที่ ๒๘๒/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อ ง แต่ง ตั้ง คณะกรรมการจัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากร
ประกอบด้วย
๑. นายกเทศมนตรี
เปีนประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
กรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. ผู้อำนวยการกองซ่าง
กรรมการ
๗. หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
๑. กำหนดยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาบุค ลากร ในด้า นต่า ง ๆ ประกอบด้ว ย
ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละตำแหน่ง ด้านการบริห าร ด้านคุณ สมบัติส ่วนตัว และด้านศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
๒. จัด ทำแผนการพัฒ นาบุค ลากร ตรวจสอบ กำกับ ดูแ ลและติด ตาม
ประเมิน ผลการดำเนิน การพัฒ นาบุค ลากร พร้อ มทั่ง พิจ ารณาจัด สรร
งบประมาณเพื่อให้ส ามารถดำเนิน การตามแผนการพัฒ นาบุค ลากรได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ

■ (อ
ที่ประชุม

รบทราบ

ระเบียบวาร! :ที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม่ม ี

ระเบียบวาร: ^ ๓

เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณาจัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากร ประจำปีง บประมาณ
๒๕๖๔ -๒๕๖๖

ประธานคณ: ะกรรมการ

- เมื่อ ที่ป ระชุม พร้อ ม นายสุก ิจ ตัน โสภณธนาคักดึ๋ ปฏิบ ัต ิห น้าที่น ายก
นายกเทศมนตรีต ำบลหนองหญ้าดอกขาว ประธานที่ป ระชุม ได้กล่าวเปีด
ประชุมและดำเนินการประชุม
ตามที่เทศบาลตำบลหนองหญ้า ดอกขาว จะได้จ ัด ทำแผนพัฒ นา
บุค ลากร ๒๕๖๔-๒๕๖๖ นั้น เพื่อให้ก ารตำเนิน การตังกล่าวเปีน ไปตามแผน
และมีก ารพัฒ นาบุค ลากรภายในองค์ก ร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒ นาบุค ลากรขึ้น เพื่อให้ส อดคล้อ งกับ การพัฒ นาบุค ลากรขององค์ก ร
ตังนั้น เพื่อ ให้ก ารจัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากรมีป ระสิท ธิภ าพ ให้คุณ ประนอม
กำเนิด สิง ห์เปีน ผู้เสนอรายละเอีย ดการจัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากร ให้แก่
คณะกรรมการจัดทำแผนทราบเพื่อพิจารณา

เลขานุก าร

- ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวัด กาญจนบุร ี เรื่อง
หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อนไขเกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๙
ธัน วาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ ๔ เรื่อ งการพัฒ นาพนัก งานเทศบาล ข้อ ๒๙๙
กำหนดให้เทศบาลจัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากร เพื่อ เพื่ม พูน ความรู้ ทักษะ
ทัศ นคติท ี่ด ี คุณ ธรรมและจริย ธรรม อัน จะทำให้ป ฏิบ ัต ิห น้า ที่ร าขการ
ในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัด ทำแผนการพัฒ นาบุค ลากร
ต้อ งกำหนดตามกรอบของแผนแม่บ ทการพัฒ นาบุค ลากร ที่ค ณะกรรมการ
กลางพนัก งานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด โดยให้ก ำหนดเปีน แผนการพัฒ นา
บุค ลากร มีร ะยะเวลา ๓ ปี ตามกร?แ.เของเ1ผนอัต รากำลัง ของเทศบาล
ประกอบด้วย ๓ หลักสูตรการพัฒนา คือ สายงาบผู้บริห าร สายงานผู้ปฏิบัติ
สายงานพนักงานจ้าง และวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้แก่
๑. การปฐมนิเทศ
๒.การปีกอบรม
๓. การให้ทุนการศึกษา
๔. การประชุมสัมมนา
๕. การสอนงานและให้คำปรึกษา
ซึ่ง การพัฒ นาบุค ลากรดัง กล่า ว เท ศบ าลอาจดำเน ิน การเอง หรือ อาจ
ดำเนิน การร่ว มกับ คณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวัด กาญจนบุร ี หรือ
ส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกขน หรือหน่วยงานราชการ

อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใข้งบประมาณตามที่ได้กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และมีการติดตามประเมินผล หลังจากผู้เข้ารับการพัฒนา
ภายใน ๗ วัน นับ แต่วัน ที่ก ลับ มาจาก อบรม/สัม มนาๆลๆ และประเมิน ผล
ทุก ระยะเวลา ๖ เดือ น และนำผลการประเมิน ผลของคณะกรรมการ
เป็นข้อมูลเพื่อกำหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานต่อไป และ
ในการวางแผนพัฒ นาบุค ลากรในทุก หลัก สูต รยกเว้น การศึก ษาต่อ ให้เว้น ข่วง
ระยะเวลาการปีก อบรมในระหว่า งการประเมิน เลื่อ นขั้น เงิน เดือ นประจำปี
ทั้ง ๒ ครั้ง เพื่อ เกิด ความเป็น ธรรมและโปร่ง ใสในการประเมิน เลื่อ นขั้น
ทั้ง ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ปลายเดือ นมีน าคม-ด้น เดือ นเมษายน และ ครั้งที่ ๒
ปลายเดือ นกัน ยายน-ด้น เดือ นตุล าคม ยกเว้น กรณีจ ำเป็น เร่ง ด่ว นจึง จะ
สามารถอนุมิติให้เดินทางไปปีกอบรมได้ จึงขอมติที่ประชุมในการจัดทำแผนๆ
เพื่อ ส่ง ไปยัง คณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจัง หวัด กาญจนบุร ี เพื่อ ขอมติ
อนุมัติต่อไป
คณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามที่เสนอ และขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

คณะกรรมการทุกคน มีมติเห็นขอบ

ประธานคณะกรรมการ

- การจัด ทำแผนพัฒ นาบุค ลากร ใบหน่ว ยงานราขการ เป็น ส่วนหนึ่งที่จะ
กำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้ม ีค วามรู้ความเข้าใจ ในสายงาน
ของตนเองเพื่อ เพิ่ม พูน ประสบการณ์ ที่ม ีอ ยู่ใ ห้ม ีย ิ่ง ขึ้น กว่าเติม และสร้าง
ความชำนาญในการปฏิบ ัต ิห น้าที่ราขการ ดังนั้น ในวันนี้เพื่อเป็นการกำหนด
ทิศ การทางการพัฒ นาบุค ลากรของเทศบาลตำบลเกาะคาให้ม ีค วามขัด เจน
จึง ได้เข้ญ คณะกรรมการที่ไ ด้ร ับ การแต่ง ตั้ง เป็น คณะกรรมการ ซึ่งได้แก่
ปลัด เทศบาลและหัว หน้าส่ว นราขการ มาร่ว มพิจ ารณาในการวางแผนและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนากันในวันนี้ สำหรับการกำหนดทิศทางการพัฒนา ขอให้
แต่ละท่านได้เสนอแนวทางการพัฒนาครับ

ผู้อำนวยการกองคลังๆ

- การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีความ
ชำนาญในการปฏิบ ัต ิห น้าที่ เห็น ควรให้จ ัด ทำแผนการปีก อบรมทุก สายงาน
ในแผนพัฒนาบุคลากร เพราะทุกตำแหน่งมีความสำคัญที่จะต้องพัฒนาความรู้
ด้านระเบียบปฏิบัติให้ทันกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมตลอด

หัวหน้าสำนักปลัด

-ในส่ว นของสำนัก งานปลัด แม้ล ัด ส่ว นการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ จะไม่
เหมือ นแผนอัต รากำลัง ๓ ปี ที่ม ีน ัก ทรัพ ยากรบุค คล เป็น เลขานุก าร
แต่แผนพัฒ นาบุคลากร เป็นหัวหน้าสำนักปลัด เป็น กรรมการและเลขานุการ
ดังนั้นในวันนี้ จึง ได้เข้ญ ผู้ร ับ ผิด ขอบงานบุค คลเข้าเป็น ผู้ร่ว มประชุม ด้ว ยค่ะ
เพราะรับผิดขอบงานบุคคลโดยหน้าที่อยู่แล้ว และมิความรู้ความสามารถที่จะ
ตอบคำถามและเสนอแนะใบเรื่อ งดัง กล่า วได้ เป็น อย่า งดื ประกอบกับ
ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ตฉัน'ได้ให้

ผู้รับผิดชอบงานบุคคลตรวจทานในเบื้องต้นเพื่อความครอบคลุมด้วยแล้วค่ะ
ส่วนแผนพัฒนาบุคลากร ไต้แนบมาพร้อมกับวาระแล้ว ให้ทุกท่านพิจารณา
พร้อมๆ กับค่ะ ตามข้อดังนี้เลยค่ะ
- หลักการและเหตุผล
- ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
- วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
- เป๋าหมายในการพัฒนา
- ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร
- ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลการ
- ป้ญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากร
- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
- โครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒ นาบุค ลากรของเทศบาลตำบลหนองหญ้า ดอกขาว ไต้ก ำหนด
แผนงานและโครงการและกิจ กรรมตามแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น ยุท ธศาสตร์ ๗
มีทั้งสิ้น ๔ กลยุทธ์ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ดังนี้ค่ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาคุณ ภาพชีวิต
บุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาบุคลากรให้เป็น
คนดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
ให้ม ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมกันพัฒนา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ที่จำเป็นในการปฎิบ้ติงาน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสรีมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสรีมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่
ความดี
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสรีมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฎินตั งิ าน
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสรีมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกขน และภาพประขาซน
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสรีมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสรีมกระบวบการจัดการเรียนรูร้ ่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ ( เ^ ) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบต้ ิงาน

๕

โครงการ/กิจ กรรมการพัฒ นาบุค ลากร
ภายใต้ย ุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาบุค ลากรเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ - ๒๔๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณ ภาพซีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการ
ป ฏ ิบ ัต ิง า น ^ ^
ระยะเวลา/ปีท ี่ด ำเนิน การ
ลำดับ
กิจ กรรม/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
/
๑
โครงการพัฒ นาบุคลากร
งานการ
๒

๓

๔

ลำดับ

โครงการอบรมสัมมนาและสืกษาดูงาน
ของผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล
พนักงาน ลูก จ้าง และพนักงานจ้าง
กลุ่มแกนนำขุมซน และกลุ่ม เป๋าหมาย
อื่น ๆ
ส่งบุคลากรเข้ารับการกิกอบรมเพื่อ
พัฒ นาทักษะในการทำงานของแต่ละ
สายงาน จากหน่วยงานอื่น

/

V"

/

/

จัดทำฐานข้อมูลการกิกอบรมของ
บุคลากร

ลำดับ
๑

งานการ
เจ้าหน้าที่
งานการ
เจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณ ภาพชีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าในสายงาน
ระยะเวลา/ปีท ี่ด ำเนิน การ
กิจ กรรม/โครงการ
ผู้รับผิดขอบ
๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
โ,ารง,าารพัฒนาบุคลากร

๒

เจ้าหน้าที่
งานการ
เจ้าหน้าที่

ส่งบุคลากรเข้ารับการกิกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการทำงานของแต่ละ
สายงาน จากหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณ ภาพชีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ระยะเวลา/ปีท ี่ด ำเนิน การ
กิจ กรรม/โครงการ
๒๔๖๔๑ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
กิจกรรม ๕ ส.

งานการ
เจ้าหน้าที่
งานการ
เจ้าหน้าที่

V^ **

ผูรบผดชอบ
ทุกส่วนราซการ

๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความร้ค่ความดี
ระยะเวลา/ปีท ี่ด ำเนิน การ
ลำดับ
กิจกรรม/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑
๔

โครงการธรรมะ
โครงการยกย่อ งซมเขยบุค ลากรดีเด่น

/
/

๕

จัดทำคู่มือการให้บริการและปรับปรุง
คูนย'ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารซองประขาขบ ต่อเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว

V

สำนักปลัด
งานการเจ้า
หน้าที่
สำนักงาน
ปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา/ปีท ี่ด ำเนิน การ
ลำดับ
กิจกรรม/โครงการ
ผู้รับผิดขอบ
๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑

๒

๓

จัดทำประกาศเจตจำนงต่อ ต้านการ
ทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้า
ดอกขาว
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ข้าราขการและเจ้าหน้าที่
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมต้าน
วิน ัยและรักษาวิน ัยในการทำงาน

งานการ
เจ้าหน้าที่
/

งานการ
เจ้าหน้าที่
ทุกส่วนราขการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต
ระยะเวลา/ปีท ีด ำเนิน การ
ลำดับ
กิจกรรม/โครงการ
ผู้รับผิดชอบ
๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑

ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง เข่น ภาวะการเป็น
ผู้นำ การเข้าสู่ป ระขาคมอาเขีย น การ
เข้าสู่ อปท.ยุค ๔.๐

ทุกส่วนราขการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกซน และประซาซน
ลำดับ
๑

กิจกรรม/โครงการ
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่

ระยะเวลา/ปีท ี่ด ำเนิน การ
ผู้รับผิดชอบ
๒๕๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
ห'
ห'
ห'
ทุกส่วน

จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราซการเป็น
องค์กรเรียนรู้ เซ่น จัดทำคู่มือการปฏิบัติ
ราซการ แผ่นพับ คู่มือการทำงาบ
กฎระเบียบการปฏิบัติราซการในสาย
งานของตนเพื่อเผยแพรให้กับบุคลากร
ในสังกัด

ห'

ห'

ราขการ
ทุกส่วน
ราขการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมกันพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ลำดับ

กิจกรรม/โครงการ

๑

ประขุม ประจำเดือ น และนำเสนอผล
การปฏิบัติงาบประจำเดือนของส่วน
ราขการ
โครงการจัดการความรู้ในองค์กร
(๒า๐'ฟ 6ปฐ6 เหลกล56กา6ก1 /Xเห)
กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดื
ให้กันนุตลากร (กิจกรรมย,อ?!ตาม
สถานการณ์ ปีละไม่น้อยกว่า ๒
กิจกรรม)
โครงการสำรวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรใน
สังกัด

๒
๓

๔

ระยะเวลา/ปีท ี่ด ำเนิน การ
ผู้รับผิดชอบ
๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
ห'
7
ห'
ทุกส่วน
ราขการ
ห'

ห'

ห'

ห'

ห'

ห'

ห'

ทุกส่วน
ราขการ
ทุกส่วน
ราชการ

งานการ
เจ้าหน้าที่

- ส่วนที่มาซองงาน โครงการ หรือ กิจกรรมที่ ฝ่ายเลขาได้บรรจุลงใน
แผนนั้น ได้ด ำเนิน การให้ห ัว หน้า ส่ว นราซการประซุม ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชา
เพื่อ เสนอความต้อ งการพัฒ นารายบุค คล ว่าแต่ล ะคนมีท ัก ษะ ระดับใด และ
มีความต้องการพัฒนาทักษะในด้านใด โดยออกแบบสอบถามเป็นรายบุคคล
และเมื่อ ใด้บ ีญ หาและความต้อ งการในเบื้อ งต้น ของบุค ลากรแล้ว นำมา
รวบรวมเพื่อ พิจ ารณ าจัด ทำเป็น โครงการ งาน หรือ กิจ กรรมที่บ รรจุ
ในแผนค่ะ

๘
- การแสดงเจตจำนงเพื่อ เข้า รับ การอบรมเน้น รายกรณี หลังจากที่
แผนพัฒนาออกไปแล้ว และมีหนังสือให้เข้ารับการอบรม หรือต้องการเข้ารับ
การอบรมตามโครงการหนึ่ง ซึ่ง บุค ลากรต้อ งจัด ทำระบบรายละเอีย ดเพื่อ
ประกอบการพิจ ารณา โดยระบุถ ึง เหตุผ ลและความจำเน้น ในการที่จ ะเข้ารับ
การอบรมในโครงการ นั้น ๆ ค่ะ
- การรายงานผลหลัง จากที่ก ลับ มาจากอบรม ซึ่ง เมื่อ แผนพัฒ นา
บุคลากรไต้ประกาศใข้แล้ว บุคลากรที่เข้ารับการอบรม หรือหน่วยงานของเรา
เองจัด การอบรมต้อ งรายงานผลการอบรม ให้ก ับ ผู้บ ริห ารทราบ ซึ่งก็คือ
การรายงานตามลำดับขั้นถึงนายกนั่นเองค่ะ
- การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒ นาบุคลากร หมายถึงการ
รายงานผลเมื่อ ดำเนิน การตามแผนนี้ ซึ่ง เน้น หน้าที่ข องคณะกรรมการที่จ ะ
รายงานผลให้ผู้บรืหารทราบ ดังนั้นแล้ว ในการรายงานผลการดำเนิน การตาม
แผน จึงมีค วามสัม พัน ธ์กัน ทางเอกสาร เข่น หากผู้เข้ารับ การอบรมไปอบรม
เรีย บร้อ ยแล้ว ไม่ร ายงานต่อ คณะกรรมการย่อ มไม่ม ีเอกสารรายงานสรุป
ประจำปี หรือรายไตรมาส ให้นายกทราบไต้

)
ประธานกรรมการ

- ให้ค ณะกรรมการพิจารณารายละเอียดเลยครับ และขอมติครับ

หัวหน้าสำนักปลัด

- ดิฉันคิดว่าแผนที่บรรจุในแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมแล้วค่ะ

ผู้อ ำนวยการกองช่าง

- ผมเห็นด้วยครับ

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็บด้วยค่ะ

ทีประชุม

- เห็นขอบ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ -๒๕๖๖
เพื่อให้ใข้ประกอบในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดต่อไป
เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

\
ประธานคณะกรรมการ

เมื่อไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดเสนอเพิ่มเติมจึงขอปีดการประชุม

ปีดประชุม เวลา

๑๕.๓๐ น.
]
.
น ี้1 ^
/
...
(ลงขอ)
ผู้บนทกรายงานการประชุม
(นางประนอม กำเนิดสิงห์)
กรรมการ/เลขานุการ
(ลงซื่อ)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุกิจ ดันโสภณธนาศักดิ)
ประธานกรรมการ

ตารางลงคะแนนเพื่อ สำรวจความต้อ งการในการพัฒ นา
คำอธิบาย ให้บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยนำค่าคะแนนที่คิดว,าใซ่หรือต้องการจากข้อ (๑) - (๓)
มาลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ซ่อง (๑) - (๓)

คุณ ลักษณะ

ค่าคะแนน (กรอกด้ว ยตัว เอง)
(๑)
(๒)
(๓)
ระดับความรู้/
ระดับความ
ระดับความ
ทักษะป็จจุบัน จำเป็นต่องาบที่ ต้องการใบการ
รับผิดชอบ
(กรอกระดับ
พัฒนา
ความรู้/ทักษะ (กรอกระดับความ (กรอกระดับ
ระดับ ๐ - ๓) จำเป็นต่องานที่ ความต้องการใน
รับผิดขอบ ระดับ
การพัฒนา
๐ - ๓)
ระดับ ๐ - ๓)

สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับขั้น)
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ๋
๒. การยึดมั่นในความถูกต้องซอบธรรมและจริยธรรม
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
๔. การ'บริการเป็นเลศ
๕. การทำงานเป็นทีม
สมรรถนะประจำผู้บริหาร (เฉพาะสายงาบผู้บ ริห าร)
๑. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
๒. ความสามารถในการเป็นผู้นำ
๓. ความสามารถในการพัฒนาคน
๔. การคิดเซิงกลยุทธ์
สมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้างที่มีซื่อเหมือนพนักงานส่วนตำบล) ตามระดับ ใน
มาตรฐานกำหนดตำแหนง
๑...........................................................................................
๒............................................................................................
๓............................................................................................
๔............................................................................................
ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เซ่น เสริมทักษะ ต้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ
๑...............................................................................................................................................................................
๒...............................................................................................................................................................................
๓...............................................................................................................................................................................

1

แบบสอบถามเพื่อ จัด ทำแผนพัฒ นาพนัก งานเทศบาลรายบุค คล
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกจาว อำ๓ อท่าม่วง จังหวัด กาญจนบุรี
ส่วนราซการ........................................
ซื่อผู้ปฏิบัติงาน........................................................................ตำแหน่ง.....................................ระดับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยตำแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง

การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้

๑. ระดับ ความรู้/ทักษะ (๑)
๐๑๒๓-

ไม่มิความรู้/ไม่มิทักษะ
มิความรู้ มิทักษะบ้างแต่ไม่ม ิค วามมั่นใจที่จะน่าไปใช้งานจำเป็นต้องมิที่ปรีกษา
มิค วามรู้ มิทักษะและมิค วามมั่นใจที่จะนำไปใช้งาน
มิค วามรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรีกษาให้คำแนะนำไต้

๒. ระดับความจำเจนต่องานที่รับผิดขอบ (๒)
๐ - ไม่มิความจำเป็น ไมใต้ใช้งาน
๑ - มิความจำเบนบางครั้งที่ต้องนามาเซงาน
๒ - มิความจำเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง
๓ - จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำมาใช้งาน
๓,^
๐๑๒๓-

ะดับความต้อ งกา.รในฺก ารพัฒ นา (๓)
ไม่ต้องพัฒนา
มิความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้งานในระยะยาว
มิความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง
มิความต้องการพัฒนาอย่างเร่งต่วนเพื่อต้องการใช้ในงาน

