แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนากาลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความรับผิดชอบ ดังนี้
วิสัยทัศน์
บุคลากรได้รับการพัฒนาแล้วจะนาพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ











พันธกิจ
สร้างระบบการพัฒนากาลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน
ส่งเสริมการทางานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการมี
สัมพันธภาพที่ดี
ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ บุคลากรเทศบาลตาบลทองผาภูมิทุกส่วนราชการอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องและทั่วถึง
เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ
ดาเนิ นการและพัฒ นาการฝึ กอบรม โดยการให้ ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ
ทางาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
บุคลากรเทศบาลตาบลทองผาภูมิ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับการพัฒนาระบบ
ราชการ
ระบบการพัฒนากาลังคนเทศบาลตาบลทองผาภูมิมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากร
ของ เทศบาลตาบลทองผาภูมิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ
กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัดเทศบาลตาบลทองผาภูมิ มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้
และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การวิเคราะห์การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Sternths : S)
1. ผู้บ ริ ห ารมีความสนใจเห็น ความส าคัญในการพัฒ นาบุคลการโดยการให้ ข้าราชการได้รับการ
ฝึกอบรม
2. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. ส่งเสริมให้ความสาคัญในการพัฒนาคน โดยการกาหนดแนวนโยบายให้พนักงานเทศบาลได้ศึก ษา
ต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมความพร้อมด้านการให้ทุนการศึกษา
4. พนักงานเทศบาลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในสานักงาน

จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. จานวนพนักงานเทศบาลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากาลัง ปริมาณงานมากกว่าจานวน
บุคลากร
2. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบางส่วนไม่มีความชานาญในงานที่ปฏิบัติ
โอกาส (Opportunities : O)
1. เทศบาลตาบลทองผาภูมิให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
3. พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าตามสายงาน
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน
อุปสรรค (Threat : T)
1. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พนักงานเทศบาลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน
3. พนักงานเทศบาลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจากัด
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการพัฒนาคน
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
ก่อให้เกิดความสามัคคีสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร
บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนาพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ
ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสาเร็จ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้
โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และการจัดทาข้อตกลงว่าด้วย ในองค์กร
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้าเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยมีการทาให้วิเคราะห์ ความเป็นไปและความ
คุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดทาเป้าหมายการทางาน
และวัดผลงานของตาลบุคคลที่เชื่อมโยงระดับองค์กร
ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลในการพัฒนาบุคลากร
พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสาเร็จในชีวิตของพนักงาน
พัฒนาและธารงรักษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน
ช่วยธารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม
พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ

ความต้องการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
1. เกิ ด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ ประชาชน การบริ ห ารราชการที่ ส ามารถตอบสนอง ต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน
2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบั ติงานที่เกินความจาเป็น มีการกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวประชาชน
3. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากาลังคน
1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
1.2 แผนงานการจั ด ท าระบบแผนและประสานการพั ฒ นาระบบราชการ
หน่วยงานต่างๆในสังกัด เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
1.5 แผนงานพั ฒ นาบุ ค ลากรโดยการศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรมทั ศ นศึ ก ษาดู ง าน
ภายใน/ภายนอกประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจาเป็น
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนา
กาลังคน
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากาลังคนเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากาลังคน
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน

แผนงาน/โครงการ
1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้ในองค์กร
 การดาเนินงานของคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์กาลังคน เทศบาล
ตาบลทองผาภูมิ

รายละเอียดโครงการ

 จัดกิจกรรมประชุมเพื่อกาหนด
แนวทางและการดาเนินงาน
พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที  จานวนครั้งของการจัดเวที
 จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจา
เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนแปลง
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม
12 ครั้ง/ปี
1.2 แผนงานจัดทาระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชารหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาล
ตาบลทองผาภูมิ
 การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรใน  งานการเจ้าหน้าที่ จัดทาแผนการ  ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด
สังกัด
พัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเป็น
เทศบาลตาบลทองผาภูมิจัดทา
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรใน
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด
สังกัดปีงบประมาณ 25582560 แล้วเสร็จ
 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการ
 การหาความจาเป็น (Training
หาความจาเป็น และมีเอกสาร
 ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
Need) ในการพัฒนาบุคลากร
แสดงขั้นตอนการหาความจาเป็น
ความจาเป็น(Training Need)
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อ
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
เป็นข้อมูลเบื้องตนในการจัดทา
และใช้เป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด
แผนการพัฒนาบุคากรในสังกัด
 การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร

จานวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์กาลังคน
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

 มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี  จัดการประชุมส่วนราชการ/
งบประมาณของทุกส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดทาแผนการพัฒนา
หน่วยงาน
พนักงานเทศบาล 3 ปี
มีแนวทางการประสานการพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ 2558พนักงานเทศบาล ประจาปี
2560
งบประมาณ 2558-2560

แผนงาน/โครงการ
 การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ

ตัวชี้วัด
รายละเอียดโครงการ
ผลการดาเนินงาน
 มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็นปัจจุบัน  ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/
จัดทาข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้
หน่วยงานในสังกัดพื้นที่ เทศบาล
เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ
ตาบลทองผาภูมิ
สามารถนามาปรับใช้ได้ทันที

1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร
 มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
 มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการใน
สังกัด
สังกัดทุกระดับ
 การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการใน  มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
สังกัด
ในสังกัด

 การดาเนินการทางวินัย

 มีการดาเนินการทางวินัย

 การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร
ในสังกัด

 มีการสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
ในสังกัด

 ทุกส่วนราชการจัดทาข้อมูล
บุคลากรในสังกัดให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนและสามารถนามาปรับ
ใช้ได้ทนั ที
 จังหวัดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการทุกระดับในสังกัดและ
ให้ข้อคิดเห็นประกอบ การ
แต่งตั้งข้าราชการระดับหัวหน้า
ส่วนราชการประจาจังหวัดต่อ
ส่วนราชการต้นสังกัด
 นายกเทศมนตรีสามารถ
ดาเนินการทางวินัยสาหรับ
ข้าราชการท้องถิ่นและบุคลากร
ในสังกัด
 ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอกประเทศ
 การจัดทาทะเบียนข้อมูล
 มีการจัดทาทะเบียนข้อมูล
 มีการจัดทาข้อมูลข้าราชการ
ข้าราชการศึกษาต่อ
ข้าราชการศึกษาต่อ
ศึกษาต่อ เพื่อรวบรวมเป็น
ข้อมูลในการใช้บุคลากรให้
สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ (Put the Right
man on the Right job)
นาไปสู้การจัดตั้งธนาคารสมอง
(Think Tank)
 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

 มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศตามความต้องการ
ขององค์กร

 ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษาต่อ
ตามความต้องการขององค์กร
โดยกรสนับสนุนทุนของส่วน
ราชการต้นสังกัด,ทุนส่วนตัว,

แผนงาน/โครงการ
 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ

ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
 มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ/ภายนอก

รายละเอียดโครงการ
 มีข้าราชการ/บุคลากร
ที่เข้ารับการรอรมดูงาน
กับหน่วยงานภายนอก
ในต่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตาม
ความจาเป็น (หลักสูตรกลาง)

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
เฉพาะด้าน)

 มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การ
ให้ความรู้ในลักษณะของการจัด
ลักสูตรต่างๆ แก่ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด จามความ
จาเป็นและเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานโดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดทาเป็น
หลักสูตรกลาง
 มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้
ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดทาเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านการเกษตร การ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ

 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดทาหลักสูตรกลาง
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
และบุคลากรในสังกัดส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่างๆ

 ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทา
หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เป็น
การเพิ่มและพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติให้แก่บุคลากร
ในสังกัด

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
แผนงาน/โครงการ
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนากาลังคน

ตัวชี้วัด
รายละเอียดโครงการ
ผลการดาเนินงาน
 มีการทาแผนการจัดการความรู้ จัดให้มีคณะทางานจัดทาระบบการ
บริหารความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น
เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล ปี
ยุทธศาสตร์
2558-2560

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนากาลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
เทศบาล
 โครงการความร่วมมือทาง  มีการจัดทาโครงการความ
วิชาการระหว่างเทศบาล
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ตาบลทองผาภูมิและองค์กร
หน่วยงานและองค์กรภายนอก
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ
เอกชน

 จัดให้มีการจัดทาโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก
เทศบาลตาบลทองผาภูมิ เพื่อ
เป็นการแสดงความร่วมมือและ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา
บุคลากร

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เทศบาลตาบลทองผาภูมิได้กาหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตามประเมินผล
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัตความสาเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่มากน้อยเพียงใด โดยได้กาหนดแนวทางไว้ ดังนี้

