แผนการพ ัฒนาพน ักงานเทศบาล
ประจาปี งบประมาณ 2564-2566
เทศบาลตาบลเมืองราม ันห์ อาเภอราม ัน
จ ังหว ัดยะลา
9

งานการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายอานวยการ
สาน ักปล ัดเทศบาล
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คำนำ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสงขลา เรื่อ ง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนา
พนัก งานเทศบาล ข้อ 299 ให้เทศบาลจัดทาแผนการพัฒ นาพนักงานเทศบาล เพื่อ เพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติท่ดี ี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในตาแหน่ งนัน้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจาปี งบประมาณ 2564-2566
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ได้ ก าหนดตามกรอบของแผนแม่ บ ทการพัฒ นาพนั ก งานเทศบาลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด โดยกาหนดเป็ นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ตามกรอบของแผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2564-2566
สาหรับการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจาปี งบประมาณ 2564-2566
ทาให้เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ สามารถวิเคราะห์ถึง ความจาเป็ นที่จะต้องพัฒนาพนักงานเทศบาล
ต าแหน่ งต่ าง ๆ ทัง้ ในฐานะตัว บุ ค คล และฐานะต าแหน่ ง ตามที่ก าหนดในส่ว นราชการตามแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ตลอดทัง้ ความจาเป็ นในด้านความรู้ค วามสามารถ
ทัวไปในการปฏิ
่
บตั งิ าน ด้านความรูค้ วามสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการ
บริหาร และค้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลขึน้
งานการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตาบลเมืองรามันห์
มกราคม 2564
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รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

ฉ

ส่วนที่ 1
หลักกำรและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อ ง หลัก เกณฑ์และ
เงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ 299-308 กาหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รบั การบรรจุเข้ารับราชการเป็ น
พนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าทีใ่ ห้ปฏิบตั ิ เพื่อให้รรู้ ะเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และ
วิธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ บทบาท และหน้ า ที่ ข องพนั ก งาน เทศบาล ในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข และแนวทางปฏิบตั ติ นเพื่อเป็ นพนักงานเทศบาลทีด่ ี โดยการพัฒนา
พนักงานเทศบาลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรทีก่ าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พืน้ ฐานในการปฏิบตั ริ าชการ ให้ใช้วธิ กี ารฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิม่ เติมให้สอดคล้องกับความจาเป็ นในการพัฒนา
ของแต่ ละเทศบาลก็ให้ก ระทาได้ ทัง้ นี้ เทศบาลที่จะดาเนินการจะต้อ งใช้หลักสูตรที่ค ณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) กาหนดเป็ นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตาม
ความจาเป็ นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในหน้ าที่ ให้ เทศบาลสามารถเลือ กใช้ว ิธีการพัฒ นาอื่น ๆ ได้ เช่ น การพัฒ นาโดย
ผู้บงั คับบัญชา และการฝึ กภาคสนาม และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ส านัก งานคณะกรรมการพนัก งานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) เทศบาลต้นสังกัด หรือ
สานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือ เทศบาลต้น
สังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อ ง หลัก เกณฑ์และ
เงื่อ นไขเกี่ย วกับ การบริห ารงานบุ ค คลของเทศบาล 14 พฤศจิก ายน 2545 ส่ว นที่ 3 การพัฒ นา
พนัก งานเทศบาล ข้อ 299 ให้เทศบาลจัดทาแผนการพัฒ นาพนักงานเทศบาล เพื่อ เพิ่มพูนความรู้
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ทักษะ ทัศนคติท่ดี ี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบตั หิ น้าที่ราชการในตาแหน่ งนัน้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บท
การพัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด โดยให้กาหนด
เป็ นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของเทศบาลนัน้
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลเมืองรามันห์จงึ ได้หาความจาเป็ นใน
การพัฒนาพนักงานของเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถงึ ความจาเป็ นทีจ่ ะต้องพัฒนาพนักงานเทศบาล
ต าแหน่ งต่ าง ๆ ทัง้ ในฐานะตัว บุ ค คล และฐานะต าแหน่ ง ตามที่ก าหนดในส่ว นราชการตามแผน
อัตรากาลังของเทศบาล ตลอดทัง้ ความจาเป็ นในด้านความรู้ความสามารถทัวไปในการปฏิ
่
บตั ิงาน
ด้านความรู้ค วามสามารถและทัก ษะเฉพาะของงานในแต่ ล ะต าแหน่ ง ด้านการบริห าร และด้า น
คุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลขึน้

ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยกำรพัฒนำ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาลได้เรียนรู้แบบ
แผนของทางราชการ หลัก และวิธีการปฏิบัติราชการ เข้ าใจถึงบทบาทและหน้ าที่และแนวทางการ
ปฏิบตั ติ นเป็ นข้าราชการทีด่ ี ตามหลักสูตรที่ ก.ท. กาหนด
2. เพื่อ ใช้ เป็ นกรอบและแนวทางในการพัฒ นาพนั กงานเทศบาล ลู กจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง
3. เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุตธิ รรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์สว่ นตน
4. เพื่อให้ผู้บงั คับบัญชามีหน้าที่พฒ
ั นาผู้อยู่ใต้บงั คับบัญชา เพื่อเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติทด่ี ี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5. เพื่อให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนา
ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาทีอ่ ยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทัง้ ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาทีเ่ พิง่ ย้ายหรือโอน
มาดารงตาแหน่งซึง่ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน
6. เพือ่ พัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

เป้ ำหมำยกำรพัฒนำ
1. พนักงานเทศบาลทีไ่ ด้รบั การบรรจุแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาลเข้าใจ
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธกี ารปฏิบตั ริ าชการ
2. เพื่อส่งเสริมให้พ นักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่ าง
ต่อเนื่อง
3. เพื่อ ให้บุ ค ลากรมีก ารปฏิบัติห น้ า ที่ได้อ ย่ างถู ก ต้ อ ง ลดปั ญ หาในการปฏิบัติงาน
โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม
4. เพือ่ ให้ผบู้ งั คับบัญชาและผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบตั งิ านในระดับ
ทีส่ งู ขึน้
5. เพื่อให้การประสานการทางานเป็ นทีมและปฏิบตั หิ น้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็ น
ระบบ
6. เพื่อ พัฒ นาส่ งเสริมความรู้ค วามสามารถให้ พ นั กงานเทศบาล ลู กจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง

วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ เป้ ำหมำยเชิ งกลยุทธ์ และยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ นอกจากจะพัฒนาด้าน
ความรูท้ วไปในการปฏิ
ั่
บตั งิ าน ด้านความรูแ้ ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร
ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ยังตระหนักถึงการ
พัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0
ดังนัน้ เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ จึงจาเป็ นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิน่ ไปสู่
Thailand 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการทางานโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล เพือ่ ประโยชน์สุขของประชาชนเป็ นหลัก กล่าวคือ
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1. เป็ นองค์ก รที่เปิ ดกว้างและเชื่อมโยง ต้องมี ความเปิ ดเผยโปร่งใส ในการทางาน
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปั นข้อมูลซึ่งกันและกัน
และสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจทีภ่ าครัฐไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่ ภาคส่วน
อื่น ๆ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับ
การท างานในแนวระนาบในลัก ษณะของเครือ ข่า ยมากกว่ า ตามสายการบังคับ บัญ ชาในแนวดิ่ง
ขณะเดีย วกัน ก็ ย ัง ต้ อ งเชื่อ มโยงการท างานภายในภาครัฐ ด้ว ยกัน เอง ให้มีเอกภาพและสอดรับ
ประสานกัน ไม่ว่าจะเป็ นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ ด้วยกันเอง
2. ยึด ประชาชนเป็ นศู น ย์ก ลาง ต้อ งท างานในเชิงรุก และมองไปข้า งหน้ า โดยตัง้
คาถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปั ญหาความต้องการและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ ประโยชน์ จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจทิ ลั สมัยใหม่
ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทัง้ อานวยความสะดวกโดยมี
การเชื่อ มโยงกัน เองของทุ ก ส่ ว นราชการเพื่อ ให้ ก ารบริก ารต่ า ง ๆ สามารถเสร็จ สิ้น ในจุ ด เดีย ว
ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของ
ตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ป
ไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันทางโทรศั
่
พท์มอื ถือ เป็ นต้น
3. องค์กรทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทางาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้ามี
การวิเคราะห์ค วามเสี่ย ง สร้างนวัต กรรมหรือ ความคิด ริเริ่ม และประยุ ก ต์ อ งค์ค วามรู้ ในแบบสห
สาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กบั โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความ
ยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกั บสถานการณ์ ต่ าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็ น
องค์การทีม่ ขี ดี สมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสูส่ ภาพความเป็ นสานักงานสมัยใหม่ รวมทัง้ ทาให้บุคลากร
มีความผูกพันต่อการปฏิบตั ริ าชการ และปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตนเอง
โดยเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ได้กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายเชิงกลยุทธ์
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนากาลังคน เพือ่ เป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความรับผิดชอบ
ดังนี้
“บุคลำกรเทศบำลตำบลเมืองรำมันห์ มีกำรพัฒนำตนเอง
โดยยึดหลักธรรมำภิ บำล บริ กำรเป็ นเลิ ศ สู่องค์กรทันสมัย Thailand 4.0”
พันธกิ จ
• สร้างระบบการพัฒนากาลังคนการจัดการความรูใ้ ห้เป็ นมาตรฐาน
• ส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย
โดยเน้นการมีสมั พันธภาพทีด่ ี
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• ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ทุกส่วนราชการ/
หน่วยงานอย่างเป็ นระบบต่อเนื่องและทัวถึ
่ ง
• เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ
• ด าเนิ น การและพัฒ นาการฝึ ก อบรม โดยการให้ค วามรู้ค วามเข้าใจทัก ษะและทัศ นคติใ น
กระบวนการทางาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมันตนเอง
่
และให้เกิดแก่บุคลากรในสังกัด
ทุกหน่วยงาน

•
•
•
•

เป้ ำหมำยเชิ งกลยุทธ์
บุ ค ลากรเทศบาลต าบลเมือ งรามัน ห์ สามารถปฏิบัติง านได้อ ย่ า งมือ อาชีพ (Knowledge
Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ
ระบบการพัฒนากาลังคนเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ มีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการ
พัฒนาบุคลากรของ เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสังกัด เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ มีความต่อเนื่อง สามารถ
สร้างองค์ความรูแ้ ละเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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กำรวิ เครำะห์กำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลำกรด้วยเทคนิ ค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Sternths : S)
1. ผูบ้ ริหารมีความสนใจเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลกร
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้
3. มีค วามพร้อ มด้ านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส.
ปริญญาตรี และปริญญาโท ในเขตพืน้ ที่
4. กรมส่งเสริม การปกครองท้อ งถิ่น ให้ค วามสาคัญ ในการพัฒนาคน โดยการกาหนด
แนวนโยบายให้พนักงานเทศบาลได้ศกึ ษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความ
พร้อมด้านสถานทีศ่ กึ ษา และแนวทางการให้ทุนการศึกษา
5. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน
6. เข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทัวถึ
่ ง มีการติดตัง้ ระบบอินเตอร์เน็ตภายในสานักงาน
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. จานวนพนั ก งานเทศบาลบรรจุแ ต่ งตัง้ ไม่ ค รบตามกรอบอัต ราก าลัง เนื่ อ งจากอยู่
ระหว่างการร้องขอให้ กสถ.ดาเนินการเปิ ดสอบตาแหน่งทีข่ าดแคลน
2. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มคี วามชานาญในงานทีป่ ฏิบตั ิ
โอกำส (Opportunities : O)
1. กรมส่งเสริมให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ โซเชียล
มีเดีย หรือแอปพลิเคชันทางโทรศั
่
พท์มอื ถือ เป็ นต้น
3. พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าตามสายงาน
4. มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมให้ความรู้ร่วมกับหน่ วยงาน
ภายนอก การประชุมชีแ้ จง การสอนงาน เป็ นต้น
อุปสรรค (Threat : T)
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอือ้ ต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานเทศบาลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรูง้ าน
3. พนักงานเทศบาลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินยั
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจากัด
5. งบประมาณในการพัฒ นามุ่ งเน้ นในด้านการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่ าการ
พัฒนาคน
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ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้บริ หำรในกำรพัฒนำบุคลำกร
1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมให้เกิดขึน้ ในองค์กร
2. บุคลากรทีไ่ ด้รบั การพัฒนาแล้วจะนาพาองค์กรก้าวสูค่ วามเป็ นเลิศ
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสูค่ วามสาเร็จ
4. เกิดผลสัมฤทธิต่์ อภารกิจของรัฐ ซึง่ ได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรง
ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ (Objective) ที่ ว างไว้ โดยมี ก ารบริห ารงานแบบมุ่ ง เน้ น ผลสัม ฤทธิ (์ result based
management) และการจัดทาข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร
5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้อง
บริหารในเชิงเปรียบเทียบระหว่างปั จจัยน้ าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการทา
cost-benefit analysis ให้ว ิเคราะห์ค วามเป็ น ไปและความคุ้ม ค่ าของแผนงานหรือ โครงการต่ าง ๆ
เทียบกับประโยชน์ท่ไี ด้รบั รวมทัง้ จัดทาเป้ าหมายการทางานและวัดผลงานของตัวบุคคล (individual
scorecards) ทีเ่ ชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards)
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของพนักงำนเทศบำลในกำรพัฒนำบุคลำกร
1. พนักงานเทศบาลมีทกั ษะและความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพิม่ ความพึงพอใจในงานและความสาเร็จในชีวติ ของพนักงาน
3. พัฒ นาและธ ารงรัก ษาคุ ณ ภาพชี ว ิต การท างานของพนั ก งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร (developing and maintaining a quality of work life that makes
employment the organization desirable)
4. ช่ ว ยสื่อ วิส ัย ทัศ น์ นโยบาย และกลยุ ท ธ์ สู่พ นั ก งานทุ ก คน (communication HRM
rising policies and strategies to all employees)
5. ช่ว ยธ ารงรัก ษาพฤติก รรมพนัก งานให้มีจริยธรรมและความรับ ผิด ชอบทางสังคม
(helping maintain ethical policies and socially responsible behavior)
6. พนักงานเทศบาลได้รบั การส่งเสริมให้เรียนรูท้ งั ้ ในและนอกระบบ
ควำมต้องกำรควำมตำดหวังของประชำชนในกำรพัฒนำบุคลำกร
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1. เกิ ด ป ระโยชน์ สุ ข ต่ อ ป ระชาชน การบ ริ ห ารราชการที่ ส ามารถ ต อบ สน อ ง
(Responsiveness) ต่ อ ความต้ อ งการของประชาชนและพยายามมุ่ งให้เกิด ผลกระทบในเชิงบวก
(positive impact) ต่อการพัฒนาชีวติ ของประชาชน
2. ไม่ มีข นั ้ ตอนการปฏิบัติง านที่เกิน ความจ าเป็ น มีก ารก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบตั งิ านและการลดขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน (process simplification) เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเสร็จสิน้ ที่
จุดบริการใกล้ตวั ประชาชน
3. ประชาชนได้รบั การอานวยความสะดวก และได้รบั การตอบสนองความต้องการซึ่ ง
ได้แก่การปฏิบตั ริ าชการทีม่ ุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey)

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เทศบำลตำบลเมืองรำมันห์
ยุ ท ธศำสตร์ที่ 1 ยุ ท ธศาสตร์ด้า นการสร้า งระบบการจัด การความรู้แ ละการพัฒ นา
กาลังคน
1.1 แผนงานพัฒนาความรูใ้ นองค์กร
1.2 แผนงานการจัด ท าระบบแผนและประสานการพัฒ นาระบบ
ราชการหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด เทศบาลตาบลเมืองรามันห์
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒ นาศูนย์พ ัฒ นาข้าราชการ เทศบาลตาบลเมือ งรา
มันห์
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดู
งานภายใน/ภายนอกประเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้ นการฝึกอบรม
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจาเป็ น
(หลักสูตรกลาง)
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ
(หลักสูตรเฉพาะด้าน)
ยุ ท ธศ ำส ต ร์ ที่ 3 ยุ ท ธศ าสต ร์ ด้ า น การสร้ า งองค์ ก รแห่ งการเรี ย นรู้ (learning
Organization)
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ สนับ สนุ นประเด็นยุท ธศาสตร์
และการพัฒนากาลังคน
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3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากาลังคน
เพือ่ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จงั หวัด

ส่วนที่ 3
หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลำกร
ตามประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อ ง หลัก เกณฑ์และ
เงื่อ นไขเกี่ยวกับการบริห ารงานบุค คลของพนักงานเทศบาล 14 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 การ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 297 กาหนดให้ตอ้ งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
1. ด้านความรู้ทวไปในการปฏิ
ั่
บัติงาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทัวไป
่ เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง
ๆ เป็ นต้น
2. ด้านความรูแ้ ละทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรูค้ วามสามารถ
ใน
การปฏิบตั งิ านของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดดี งาน
ด้านช่าง
3. ด้า นการบริห าร ได้แ ก่ รายละเอีย ดที่เกี่ย วกับ การบริห ารงานและการบริก าร
ประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็ นต้น
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4. ด้านคุ ณ สมบัติส่ว นตัว ได้แก่ การช่ว ยเสริมบุ ค ลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีป ระสิทธิภาพ เช่น มนุ ษย์สมั พันธ์การทางาน การ
สือ่ สารและ
สือ่ ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็ นต้น
5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบตั ิงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุ ณ ภาพชีวติ เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ าน การปฏิบตั งิ านอย่างมีความสุข
ดังนัน้ จึงให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ได้รบั การพัฒนาทักษะ
ความรูค้ วามสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบตั หิ น้าที่ราชการอย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือ
หลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตาแหน่ง

ส่วนที่ 4
วิ ธีกำรพัฒนำและขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำร
วิ ธีกำรพัฒนำบุคลำกร
วิธกี ารพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลจะเป็ นหน่วยดาเนินการ
เอง หรือ อาจด าเนิ น การร่ว มกับ สถาบัน พัฒ นาบุ ค ลากร หรือ ส่ว นราชการหรือ หน่ ว ยงานอื่น เป็ น
ผูด้ าเนินการอบรม โดยวิธกี ารใดวิธกี ารหนึ่งตามความจาเป็ นและเหมาะสม ดังนี้
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1. การปฐมนิ เทศ จะด าเนิ น การก่ อ นที่จะมีก ารมอบหมายให้ป ฏิบัติห น้ าที่ เฉพาะ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้ท่ไี ด้รบั การบรรจุแต่งตัง้ เข้ารับราชการใหม่ ปั จจุบันสานักงาน
ท้องถิน่ จังหวัดยะลาจะเป็ นผูด้ าเนินการปฐมนิเทศผูบ้ รรจุแต่งตัง้ ใหม่ให้
2. การฝึกอบรม อาจดาเนินการโดยเทศบาลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดยะลา ส านัก งานท้อ งถิ่น จังหวัดยะลาหรือ สถาบัน พัฒ นาบุค ลากรท้อ งถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้อ งถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจาเป็ นและเหมาะสม รวมทัง้ เทศบาลจะสนับสนุ น
งบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
3. การศึก ษาดูงาน อาจดาเนินการในหลักสูต รอบรมและศึก ษาดูงานที่อ ยู่ในความ
สนใจและเกีย่ วข้องกับอานาจหน้าทีข่ องเทศบาล
4. การประชุมเชิงปฏิบตั ิการหรือสัมมนา อาจดาเนินการโดยคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดยะลาหรือหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5. การสอนงาน ให้ ผู้ บัง คั บ บั ญ ชามีห น้ า ที่ ส อนงานให้ กับ ผู้ อ ยู่ ใ ต้ บัง คับ บั ญ ชาก่ อ น
มอบหมายงาน
6. การให้คาปรึกษา ให้ผบู้ งั คับบัญชามีหน้าทีใ่ ห้คาปรึกษาด้วยวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
7. การประชุม จะจัดให้มกี ารประชุมพนักงานเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ 2 ครัง้
ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย

ขัน้ ตอนกำรดำเนิ นกำร
การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตัง้ คณะกรรมการทางานเพือ่ ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2) พิ จ ารณาเหตุ ผ ลและความจ าเป็ นในการพัฒ นาโดยการศึ ก ษาวิเ ค ราะห์ ว่ า
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รบั การพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบตั งิ านได้สาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบตั งิ านได้ตามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้
3) กาหนดประเภทของความจาเป็ น ได้แก่ ด้านความรูท้ วไปในการปฏิ
ั่
บตั งิ าน ด้าน
ความรู้และทัก ษะเฉพาะของงานในแต่ล ะตาแหน่ ง ด้านการบริหาร ด้านคุณ สมบัติส่วนตัวและด้าน
คุณธรรมจริยธรรม

การดาเนินการพัฒนา
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1) การเลือกวิธีพฒ
ั นาผู้อยู่ใต้บงั คับบัญ ชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บงั คับบัญชาได้ขอ้ มูลที่
เป็ นประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาผู้ อ ยู่ ใ ต้ บั ง คับ บั ญ ชาจากการหาความจ าเป็ นในการพั ฒ นาแล้ ว
ผูบ้ งั คับบัญชาควรนาข้อมูลเหล่านัน้ มาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้ าหมาย และเรื่องทีผ่ อู้ ยู่ใต้บงั คับบัญชา
จาเป็ นต้องได้รบั การพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกลุ่มบุคคลทีส่ มควรจะได้รบั การพัฒนา และเลือกประเด็น
ทีจ่ ะให้มกี ารพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธกี ารพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม
เช่น การให้ค วามรู้ การสับเปลี่ยนหน้ าที่ค วามรับ ผิดชอบการฝึ กอบรม การดูงาน การประชุ มเชิง
วิชาการและสัมมนา เป็ นต้น
2) วิธกี ารพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็ นโครงการเพื่อดาเนิน การเองหรือเข้าร่วม
สมทบกันหน่วยราชการ หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญเฉพาะด้านเป็ นผูด้ าเนินการ
รายละเอียด

- 16 -

ส่วนที่ 5
งบประมำณในกำรดำเนิ นกำรพัฒนำ
เทศบาลตาบลเมืองรามันห์ ตัง้ จ่ายไว้ในเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
1. แผนงานบริห ารทัว่ ไป งานบริห ารทัว่ ไป งบด าเนิ น การ ค่ าใช้ส อย โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ พัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และอบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานจ้างขององค์กร (งานการเจ้าหน้าที่ ดาเนินการเอง)
2. หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ริ าชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของทุกส่วนราชการ (อบรมกับหน่ วยงาน
ภายนอก)
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ส่วนที่ 6
กำรติ ดตำมและประเมิ นผล
ทัง้ นี้ การติดตามประเมินผล ให้เป็ นไปตามประกาศเทศบาลตาบลเมืองรามันห์ เรื่อง
หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรส่วนท้องถิน่ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ดังนี้
๑. การส ารวจความต้องการฝึ กอบรม ตามแบบ ปก.๑ เพื่อใช้เป็ นข้อมูล ในการจัด
หลักสูตรการฝึ กอบรมให้กบั บุคลากรในสังกัด หรือใช้อ้างอิงในการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ตามทีห่ น่วยงานภายนอกจัดขึน้ โดยให้งานการเจ้าหน้าทีท่ าการสารวจ ทุกระยะ ๓ ปี หรือเมื่อมีความ
จาเป็ นตามสภาวการณ์
๒. การประเมินความจาเป็ น/ความสาคัญ ของการฝึ กอบรม ตามแบบ ปก.๒ เพื่อ
วิเคราะห์ให้เห็นความจาเป็ น/ความสาคัญของการจัดฝึ กอบรม รวมทัง้ การจัด ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมแบ่งการประเมินออกเป็ น ๒ ลักษณะ ดังนี้
๒.๑ การจัดฝึ กอบรมโดยหน่ วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
เมื่อได้รบั อนุ มตั โิ ครงการจัดฝึกอบรมแล้ว ให้ผรู้ บั ผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่
ประเมินผลก่อนจัดฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๒.๒ การจัดฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก หากสานัก/กองใดเห็นสมควรที่
จะจัดส่งบุ ค ลากรในสังกัดเข้ารับการฝึ กอบรม ให้ส่งรายละเอียดของโครงการให้งานการเจ้าหน้ าที่
ประเมินผลก่อนเสนอขออนุญาตเดินทางไปราชการ พร้อมทัง้ แนบผลการประเมินประกอบการเสนอขอ
อนุญาตเดินทางไปราชการเพือ่ เข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย
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๓. การประเมินความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการฝึกอบรม ตาม แบบ ปล.
๑ ภายหลังทีผ่ เู้ ข้ารับการฝึกอบรม เสร็จสิน้ การฝึกอบรมให้ทาการประเมินผลหลังการฝึกอบรม จัดทา
อย่างน้อย ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งใช้ประกอบหลักฐานการเบิก/หักล้างเงินยืม ค่า ใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ อีกฉบับหนึ่งจัดส่งให้งานการเจ้าหน้ าที่เก็บ รวมรวมไว้เป็ นข้อมูลในการพัฒ นาบุคลากรใน
โอกาส ต่อไป
๔. การติดตามและประเมินผลความคุม้ ค่าของการฝึกอบรม ตามแบบ ปล.๒ โดยให้
ผูบ้ งั คับบัญชาของผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม เหนือขึน้ ไป ๑ ระดับ ทาการประเมินผล หลังการที่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเดินทางกลับมาปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการตามปกติ เมื่อครบ ๑๕ วัน แล้วจัดส่งให้งานการ
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บรวมรวมไว้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรในโอกาส ต่อไป
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ภำคผนวก

