คำสั่งเทศบาลเมืองลอมแรด
ที่ 290 / ๒๕63
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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ดว ยเทศบาลเมือ งลอ มแรด จะดำเนิน การจัด ทำแผนพัฒ นาบุ คลากรของเทศบาลเมือ ง
ลอ มแรด ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ขึ้ น เพื่ อให การปฏิ บั ติเป น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545
ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 – 2566 สำเร็จ ลุ ล วงตามวั ต ถุป ระสงค จึ งแต งตั้ งผู มี ร ายชื่ อ ต อ ไปนี้ เป น คณะทำงานจั ด ทำ
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
๑. ปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด
๒. หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล หรือผูรักษาราชการแทน
๓. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
4. นักทรัพยากรบุคคล
5. นักจัดการงานทั่วไป

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยมี ห นา ที่ ดำเนิน การจัด ทำแผนพั ฒ นาบุค ลากรของเทศบาลเมื อ งลอ มแรด ประจำป
ประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ใหสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง
เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายจุมพร ชมภูรตั น)
นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ป
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

เทศบาลเมืองล้ อมแรด
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง

คำนำ
การพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองลอมแรด คำนึงถึงการสรางกำลังคนในการปฏิบัติราชการ
อยางมีคณ
ุ ภาพ ทั้งในดานสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษระบบคุณธรรม เพื่อใหบุคลากรทุก
ตำแหนงมีความรูในขอบเขตภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบเฉพาะตำแหนง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมสำหรับตำแหนง และ
บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ข องทางราชการ เป น พนั ก งานที่ ดี ที่ มี คุ ณ ธรรม โดยได ก ำหนดหลั ก สู ต รพั ฒ นาใน
หลากหลายมิติ อาทิเชน ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงาน ดานพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
เฉพาะตำแหนง ดานการบริหารงาน ตลอดจนดานการสงเสริมความรูการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น เปนตน
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองลอมแรด ไดใชกรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากร ตามประกาศคณะกรรมกการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ดำเนินการ อันจะทำใหการ
ปฏิบั ติ ห น าที่ ร าชการในตำแหน งต างๆ รว มกัน ไดอ ยา งมีป ระสิ ทธิภ าพ และคาดหวังว า แผนการพั ฒ นา
หนวยงานดานบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ประกอบกับการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลเมืองลอมแรด

สารบัญ
เรื่อง
หนา
1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค
3. เปาหมาย
4. การวิเคราะหการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
6. แนวทางการพัฒนาบุคลากร
7. ขั้นตอนการดำเนินงาน
8. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
9. แผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
10. การติดตามและประเมินผล
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-11. หลักการและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัด ลำปาง เรื่อ ง หลัก เกณฑ และเงื่อ นไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ไดกำหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ พัฒนาผูใตบังคับบัญชา เพื่อ
เพิ่ ม พู น ความรูทั กษะ ทั ศ นคติที่ ดี คุ ณ ธรรม และจริยธรรม อั น จะทำให ป ฏิ บั ติห น าที่ร าชการได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา นั้น ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก
1. ด า นความรูทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ งาน ได แ ก ความรู ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
โดยทั่วไปเชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของงานนโยบายตาง ๆ เปนตน
2. ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ไดแก ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตำแหนงหนึ่งตำแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง
3. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน
4. ดานคุณ สมบัติสว นตัว ไดแก การชวยเสริมบุ คลิกที่ดี สงเสริมใหสามารถปฏิ บั ติงาน
รวมกับ บุคคลอื่ นได อยางราบรื่น และมีป ระสิทธิภ าพ เชน มนุษ ยสัม พันธก ารทำงาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
5. ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒ นาคุณ ธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอยางมีความสุข
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เทศบาลเมืองลอมแรดจึงไดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำป 2564 - 2566 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เปนเครื่องมือในการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหาร อีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของ
บุคลากรเทศบาลเมืองลอมแรดในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
เทศบาลเมืองลอมแรด ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่ อใชเป นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรของ เทศบาลเมือ ง
ลอมแรด
3. เพื่อเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลเมือง
ลอมแรด

-23. เปาหมาย
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองลอมแรด อันประกอบดวย พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ
และพนั ก งานจ า งทุ ก คน ได รับ การพั ฒ นาการเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะ คุ ณ ธรรมและจริย ธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองลอมแรดทุ กคน ที่ได เขารับการพั ฒนา การเพิ่ มพู นความรู
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
4. การวิเคราะหการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
จุดแข็ง (Sternths : S)
1. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2. กรมส งเสริมการปกครองทอ งถิ่น ให ความสำคัญ ในการพั ฒ นาคน โดยการกำหนด
แนวนโยบายใหพนักงานเทศบาลไดศึกษาตอถึงระดับปริญญาโทดวยการเตรียมความพรอมดานสถานที่ศึกษา
และแนวทางการใหทุนการศึกษา
3. บุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน เนื่องจากไดยกฐานะเปนเทศบาลเมือง
4. พนั ก งานเทศบาลมีโอกาสเข าถึงระบบสารสนเทศไดอ ย างทั่ วถึง มี การติด ตั้ง ระบบ
อินเตอรเน็ตภายในสำนักงาน
5. สำนักงานมีความเหมาะสมในการใหบริการ
จุดออน (Weaknesses : W)
1. จำนวนพนักงานสวนเทศบาลบรรจุแตงตั้งไมครบตามกรอบอัตรากำลัง ปริมาณงาน
มากกวาจำนวนบุคลากร
2. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางบางสวนไมมีความชำนาญในงานที่ปฏิบัติ
โอกาส (Opportunities : O)
1. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหความสำคัญตอการพัฒนาบุคลากร
2. การเขาถึงระบบสารวนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต เปนตน
3. พนักงานเทศบาลมีความกาวหนาตามสายงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่งึ กันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศึกษาดูงาน
5. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน
6. เทศบาลใหทุนการศึกษาแกพนักงานเทศบาลไดศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น

-3อุปสรรค (Threat : T)
1. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอื้อตอการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานขาดความรู ความเขาใจ เรื่องวินัย
3. พนักงานบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจำกัด
5. งบประมาณในการพัฒนามุงเนนในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มากกวาการพัฒนา
คน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลเมืองลอมแรด ไดกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
เชิงกลยุทธ และยุท ธศาสตรในการพัฒนากำลังคน เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในความ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลเมืองลอมแรด วิสัยทัศน (Vision)
เทศบาลเมืองลอมแรด จะพัฒนาบุคลากรใหมีความเปนเลิศทางบริการ วิชาการและบริหาร
จัดการอย างมืออาชีพ มีมาตรฐานในระดับสากล เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน โดยยึ ดหลัก
ธรรมาภิบาล
2. พันธกิจ (Mission)
1. จัดระบบการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาบุคลากรเพื่อเปนมืออาชีพออยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรและระบบเครือขายองคความรูดานการบริหารเทศบาล
อยางมีประสิทธิภาพ
3. สร างวั ฒ นธรรมองค ก รให บุ ค ลากรมี จิ ต สำนึ ก ในการมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มีค วาม
กระตือรือรนที่จะเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. พัฒนาเทศบาลเมืองลอมแรดใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
3. เปาหมายเชิงกลยุทธ
1. มี ระบบกาพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มีป ระสิท ธิภ าพสามารถพั ฒ นาบุ ค ลากรอยา งเป น ระบบ
ตอเนื่องและทั่วถึง
2. บุคลากรไดรับการพัฒนาใหมีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน
โดยเนนความเปนมืออาชีพ
3. สรางวัฒนธรรมใหบุคลากรมีการเรียนรูอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาไปสูองคกรแหงการ
เรียนรู
4. สรา งระบบฐานขอ มู ลและเครือ ขา ยการพั ฒ นาบุ คลากรให มี ค วามทั น สมั ย สามารถ
ใหบริการดานการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองลอมแรดไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองลอมแรด
ยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความกาวหนาในสายอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 2 การวางแผนอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบฐานขอมูลขาวสาร สารสนเทศเพื่ อสนับสนุน การพัฒนา
บุคลากร
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

-4ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการสรางแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว
กับหนวยงาน
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
5. ปจจัยแหงความสำเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตร
ปจจัยแหงความสำเร็จ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1
1. จัดทำฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน
การสรางความกาวหนาในสาย 2. จัดทำแผนสรางความกาวหนา
อาชีพ
ใหชัดเจน
3. มีระบบสรางแรงจูงใจในการ
ทำงานเพื่อสรางความกาวหนาใน
อาชีพ

เปาประสงค
1. จัดทำฐานขอมูลบุคคลให
ถูกตองเปนปจจุบัน
2. ปรับปรุงโครงสรางและ
อัตรากำลังใหเหมาะสมกับ
ขอเท็จจริงในปจจุบัน
3. จัดทำแผนสรางความกาวหนา
ใหชัดเจน
4. จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับ
ความรู ทักษะ สมรรถนะในการ
ทำงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2
1. เพิ่มอัตรากำลังผูปฏิบัติงานตาม ปรับกระบวนทัศนวัฒนธรรมใน
การวางแผนอัตรากำลังและปรับ ภารกิจถายโอน
การทำงานของบุคลากรให
อัตรากำลังใหเหมาะสมกับภารกิจ 2. บริหารอัตรากำลังและปรับ
สอดคลองกับการบริหารราชการ
อัตรากำลังใหเปนไปตามกรอบที่ แนวใหม
กำหนด
3. จัดทำและปรับปรุงแผนกำลังที่
สอดคลองกับความเปนจริงตาม
ภารกิจหนาที่
4. จัดใหมีกระบวนการสรางและ
ปรับวัฒนธรรมการทำงานของ
บุคลากรใหสอดคลองกับการ
บริหารราชการแนวใหม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3
1. ตองพัฒนาความรูดาน IT อยาง 1. พัฒนาความรูดานทักษะ IT
การพัฒนาระบบฐานขอมูล
เปนระบบและตอเนื่อง
ของบุคลากรอยางเปนระบบและ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
2. ตองใหการสนับสนุนดาน
ตอเนื่อง
ปฏิบัติงานดานการบริหาร
งบประมาณอยางเพียงพอ
2. จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ
ทรัพยากรบุคคล
3.กำหนดใหความรู ความสามารถ สนับสนุนการปฏิบัติงานดานการ
ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศเปน บริหารทรัพยากรบุคคล
สวนหนึ่งของสมรรถนะของทุก
ตำแหนง
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ปจจัยแหงความสำเร็จ
4. จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อ
สนับสนุนและสงเสริมตามความ
ตองการดาน IT ของบุคลากร
5. ผูบริหารตองใหความสำคัญ
และผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูล
สารสนเทศที่สามารถนำมาใช
ประโยชนไดอยางแทจริง
6. จัดทำมาตรฐานของฐานขอมูล
สารสนเทศใหครอบคลุมทุกภารกิจ
ของกรมฯ
7. การจัดทำฐานขอมูลกลางใน
ดานการบริหารงานบุคคล เพื่อ
สะดวกในการเรียกใชขอมูล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4
1. วางแผนงานใชงบประมาณเพื่อ
การสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
การสงเสริมคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมสงเสริมการปกครอง ขาราชการอยางประหยัดและมี
ทองถิ่น
ประสิทธิภาพ
2. สรางคานิยมใหขาราชการโดย
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชเปนแนวทางการดำรงชีวิต
3.สำรวจความพึงพอใจ/ความ
ตองการของขาราชการตอการจัด
สวัสดิการตางๆ
4. จัดทำแผนสวัสดิการของ
ขาราชการใหสอดคลองกับความ
ตองการของขาราชการ รวมทั้งมี
การประเมินผลเปนระยะ
5. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมาก
ขึ้น
6. กำหนดใหปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนนโยบายเนนหนักให
นำไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

เปาประสงค

1. การจัดทำแผนการจัดสวัสดิการ
ของขาราชการใหสอดคลองกับ
ความตองการของขาราชการ
2. การสงเสริมและสนับสนุนใหนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใชในการทำงานและดำรงชีวิต
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาระบบสรางแรงจูงใจ
เพือ่ รักษาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพสูงไวกับหนวยงาน

ปจจัยแหงความสำเร็จ
1. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังที่
ตอเนื่อง ชัดเจนและเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ
2. มีการจัดงบประมาณและสราง
แรงจูงใจอื่น เกี่ยวกับสวัสดิการให
มีความเหมาะสมเทาเทียม
3. จัดหลักสูตรในการพัฒนา
ความรูใหตรงสายงานและการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหมอยาง
ตอเนื่อง
4. นโยบายของผูบริหารระดับสูง
ตองมีความตอเนื่องชัดเจน
5. สรางระบบ แรงจูงใจใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ของบุคคลในการทำงาน
ใหแกขาราชการกรมสงเสริมการ 2. จัดใหมีระบบการประเมินผล
ปกครองทองถิ่น
ดานการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม อยางเปนรูปธรรม
3. จัดทำรายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
ดานคุณธรรม จริยธรรม ใหมีสิทธิ
ภาพและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น
5. สงเสริมและประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตาม
คานิยมของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

เปาประสงค
1. มีระบบการรักษาไวซึ่งขาราชร
ที่มีสมรรถนะสูง
2. มีระบบสรางแรงจูงใจใหมีความ
ชัดเจนและเปนรูปธรรม

1. มีการสรางมาตรฐานความ
โปรงใสในการบริหารงานบุคคล
2. มีรายละเอียดมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากร
3. สงเสริมประชาสัมพันธให
บุคลากรเขาใจและปฏิบัติตาม
คานิยมของกรมสงเสริมฯ

-76. แนวทางการพัฒนาบุคลากร
1. การพัฒนาผูบริหาร
1.1 การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ ที่จังหวัดหรือกรมสงเสริมฯ จั ดอบรม
สัมมนาอยางนอยปละ 2 ครั้ง
1.2 การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาดานวิสัยทัศน อยางนอย 1 ป/ครั้ง ตามแตโอกาส
1.3 สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น
2. การพัฒนาตำแหนงระดับหัวหนาฝายฯ
2.1 การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ ที่จังหวัดหรือกรมสงเสริมฯ จั ดอบรม
สัมมนาอยางนอยปละ 2 ครั้ง
2.2 การศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาดานวิสัยทัศน อยางนอย 1 ป/ครั้ง ตามแตโอกาส
2.3 สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น
3. การพัฒนาขาราชการ พนักงานจาง (สายปฏิบัติ)
3.1 จัดใหขาราชการ พนักงานและลูกจางไดเขารับการศึกษาอบรม เขารวมสัมมนาอยาง
นอยปละ 2 ครั้งตามแตโอกาส
3.2 เปดโอกาสใหขาราชการ พนักงานจางที่มีความสนใจไดมีโอกาสศึกษาหาความรูและ
สงเสริมใหมีการศึกษาตอเพื่อใหมีคุณวุฒิสูงขึ้นและจัดใหมีการฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงานในทุกๆดาน
3.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
4. การพัฒนาขาราชการบรรจุใหม/การทำงานทดแทนกัน
4.1 การให ฝกทดลองการปฏิ บัติงาน ให ทดลองปฏิ บัติงานสำหรับข าราชการที่บรรจุใหม
ภายใตการสอนงานโดยบุคลากรที่มีความสามารถในหนาที่
4.2 การปฐมนิเทศ แนะนำชี้แจงกอนบรรจุใหม หรือแนะนำการทำงานทดแทนกัน
4.3 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานใหมีการเปลี่ยนงานอาจจะ 1 เดือน/ครั้ง เพื่อใหมี
ความรูเบื้องตนในงานหลายๆ ดาน
7. ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แตงตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
1.2 พิ จ ารณาเหตุ ผ ลและความจำเป น ในการพั ฒ นาโดยการศึ ก ษาวิ เ คราะห ดู ว า
ผูใต บั งคั บ บั ญ ชาแต ละคนสมควรจะต อ งได รั บ การพั ฒ นาด า นใดบ า ง จึ งจะปฏิ บั ติ ง านได ส ำเร็ จ อย า งมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กำหนดไว
1.3 กำหนดประเภทของความจำเปน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรู
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมจริยธรรม

-82. การดำเนินการพัฒนา
2.1 การเลือกวิธีพัฒ นาผูอยูใตบังคับบัญ ชาที่เหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญ ชาไดขอมูลที่เป น
ประโยชนตอการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาจากการหาความจำเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนำ
ขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากำหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องที่ผูอยูใตบังคับบัญชาจำเปน ตองไดรับการพัฒนา
ไดแก การคัดเลือกกลุมบุคคลที่สมควรจะไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะใหมีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยน
หนาที่ความรับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เปนตน
2.2 วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทำเปนโครงการเพื่อดำเนินการเองหรือเขารวมสมทบกับ
หนวยราชการอื่น หรือวาจางองคกรเอกชนที่มีความรูความชำนาญเฉพาะดานเปนผูดำเนินการ
3. การติดตามและประเมินผล
ให ผูบั งคับ บั ญ ชาหมั่นติดตามการพัฒ นาอยางใกลชิดและให มีก ารประเมิน ผลการพั ฒ นา
เมื่อผานการประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว

-9แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มตน
1. การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แตงตั้งคณะทำงาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจำเปน
1.3 กำหนดประเภทของความจำเปน

2. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ
การดำเนินการ โดยอาจดำเนินการเอง หรือรวมกับหนวย
ราชการอื่น หรือวาจางเอกชนดำเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่
เหมาะสม เชน
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การใหคำปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
- การฝกอบรม
- การใหทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ/สัมมนา
- ฯลฯ

3. การติดตามและประเมินผล
จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อใหทราบถึงความความสำเร็จ ความรูความสามารถ
และผลการปฏิบตั ิงาน

สิ้นสุด

-108. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
1. หลักสูตรการพัฒนา
เทศบาลเมืองลอมแรด กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรในแตละตำแหนงตอง
ไดรบั การพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1.1 หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
1.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
1.3 หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง
1.4 หลักสูตรดานการบริหาร
1.5 หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
2. วิธีการพัฒนา
เทศบาลเมืองลอมแรด จะดำเนินการเอง เชน การปฐมนิเทศพนักงานใหม การสอนงาน
โดยผู บั งคั บ บั ญ ชา การสับ เปลี่ ย นหนา ที่ ความรับ ผิ ด ชอบ การฝ ก อบรม และการศึ ก ษาดู งาน เป น ต น
นอกจากนี้เทศบาลเมืองล อมแรด จะดำเนินงานรว มกับสวนราชการอื่นและดำเนินการรวมกับ เอกชน เชน
สงบุคลากรเขารับ การฝกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน วยงานราชการอื่ นหรือเอกชนเป นผู ดำเนิน การ
หรือเทศบาลเมืองลอมแรด เปนผูดำเนินการและเชิญหนวยงานอื่นเขารวม เชน การเชิญเปนวิทยากรบรรยาย
หรือวิทยากรกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดำเนินการพัฒนาบุคลากรได ดังนี้ คือ
2.1 การปฐมนิเทศ
2.2 การสอนงาน การใหคำปรึกษา
2.3 การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
2.4 การฝกอบรม
2.5 การใหทุนการศึกษา
2.6 การดูงาน
2.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
9. แผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
ที่
แนวทางการพัฒนา
เปาหมาย
1. การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
2. การฝกอบรมแนะสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
หนวยงานในจังหวัดจัด
3. การศึกษาดูงานหนวยงานอื่น
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
4. สงเสริมการศึกษาตอ
5. การประชุมประจำเดือน

อยางนอยปละ 1 คน
อยางนอยเดือนละครั้ง

6. การสรรหาเครื่องมืออุปกรณเพื่อการบริหารงาน
7. การฝกทดลองการปฏิบัติงาน
(สำหรับขาราชการบรรจุใหม)

ตามความจำเปน
เจาหนาที่บรรจุใหม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อพัฒนาความรูในเรื่องตางๆ
เพื่อพัฒนาความรูในเรื่องตางๆ
เพื่อพัฒนาดานวิสัยทัศน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เพื่อใหมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น
เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวใน
การทำงาน
เพื่อใหเพียงพอตอการทำงาน
เพื่อทดสอบความสามารถใน
การทำงานเบื้องตน

-1110. การติดตามและประเมินผล
เทศบาลเมืองลอมแรด จะจัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพื่อใหทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรผูเขารับการพัฒนา โดยใชวิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1. การใชแบบสอบถาม/ แบบทดสอบ กอน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมิน
ผลภายหลังจากการไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลาหนึ่ง
2. การสั ม ภาษณ ผูที่ เกี่ ย วข อ งเช น ผู บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน า งาน เพื่ อ นรว มงานและ
ผูใตบังคับบัญชา ของผูเขารับการพัฒนา
3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหนวยงานอื่นที่เปนผูดำเนินการพัฒนา เชน ในกรณี
ที่เทศบาลเมืองลอมแรด สงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด
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