แผนพัฒนาบ ุคลากร
(พ.ศ.๒๕61 - 2563)

ของ
เทศบาลตาบลสิรเิ วียงชัย
ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงราย

คานา
การบริ ห ารงานเทศบาลต าบลให้ ป ระสบความส าเร็ จ ตามวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
ยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลที่แถลงไว้ต่อสภา เทศบาล.ได้นั้น
บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความสาคัญยิ่งในการบริหารและนาองค์กรไปสู่ความสาเร็จ เทศบาลตาบลสิริ
เวียงชัยจึงได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน เท่าที่
กาลังความสามารถของ เทศบาลและบุคลากรจะทาได้ และได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้ เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มของเทศบาลตาบล มีระยะเวลาของแผน ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕61 –
๒๕63) ตามระยะเวลาของแผนอัตรากาลัง และอาจจะมีการปรับปรุง ให้เหมาะสมขึ้นในโอกาสต่อไป
คณะผู้บ ริหารเทศบาลตาบลสิริ เวียงชัย หวังเป็นอย่ างยิ่งว่า หากได้ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึง
พอใจของประชาชน สามารถสร้ า งผลงานที่ ดี มี ม าตรฐานให้ แ ก่ เทศบาลต าบลสิ ริ เ วี ย งชั ย ได้
จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรสามปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63) ไว้ ณ ที่นี้

นายประเวช ราชชมภู
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
ข้อมูลอัตรากาลัง
- โครงสร้างอัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง
การวิเคราะห์บุคลากร
- การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
- การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
- การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนาและรยะเวลาดาเนินการพัฒนา
ส่วนที่ ๕
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ
มาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
ส่วนที่ ๖
การติดตามประเมินผล
ภาคผนวก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร

*******************************

๑-๒
2-5
6
7
8-9
๑0
๑1
12 - 13
14 - 16
17
18

- ๑-

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
**********************************
๑.หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑. สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่ งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
การบริหารจัดการยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายาม
ปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธี
คิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหารู ปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนา
องค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้
และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่
มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใน
ด้า นต่ าง ๆ เพื่ อ น ามาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการปฏิบั ติร าชการได้ อย่ างถูก ต้อ ง รวดเร็ ว และเหมาะสมต่ อ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่
ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้
เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของ
ต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้อง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วาง
ไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้
กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้อง
มีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

/๓.ต้อง.....

-๒๓. ต้อ งมีก ารส่ง เสริม และพัฒ นาความรู ้ค วามสามารถ สร้า งวิส ัย ทัศ น์แ ละ
ปรับเปลี่ย นทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการ
สมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน เพื่อการนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
๑.๓. ประกาศ
ตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ในส่วน
ที่ ๓ การพัฒนาพนักงาน ได้กาหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาพนักงานก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้านดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ข้อ ๒๖๙ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย และจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลากร ฝ่ายการเมือง และพนักงานจ้าง

๒. ข้อมูลด้านบุคลากร
๒.๑ อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง
ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63 และแผนอัตรากาลัง
ได้กาหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามอัตรากาลังไว้ ดังนี้

/โครงสร้าง................
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โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตาบลสิรเิ วียงชัย ( ขนาดกลาง )
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
1. สานักปลัดเทศบาล

2. กองคลัง

3. กองช่าง

4. กองการศึกษา

5. หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานธุรการ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน
- งานนิติการ
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมการเกษตร
1. ฝ่ายอานวยการ
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
2 ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานธุรการ
- งานสวนสาธารณะ
- งานเครื่องจักรขนาดเบา
- งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
- งานสาธารณูปโภค
.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานก่อสร้าง
- งานออกแบบ ควบคุมอาคาร
- งานวิศวกรรม
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตร
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานโรงเรียน
- งานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ

-4ก. ตาแหน่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
1. ปลัดเทศบาล (บริหารงานท้องถิ่น กลาง)
2. รองปลัดเทศบาล (บริหารงานท้องถิ่น ต้น)
สานักปลัดเทศบาล
1. อานวยการท้องถิ่น ต้น
2. อานวยการท้องถิ่น ต้น
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก/ปก
4. นักทรัพยากรบุคคล ชก/ปก
5. นักพัฒนาชุมชน ชก/ปก
6. นักจัดการงานทั่วไป ชก/ปก
7. เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ชง/ปง
8. เจ้าพนักงานธุรการ ชง/ปง
9. นิติกร ชก/ปก
10. นักวิชาการสาธารณสุข ชก/ปก
กองคลัง
1.
2.
3.
4.
5.

อานวยการท้องถิ่น ต้น
อานวยการท้องถิ่น ต้น
อานวยการท้องถิ่น ต้น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก/ปก

ข. ตาแหน่งที่กาหนดเพิ่ม

สานักปลัดเทศบาล

-

กองคลัง

นักวิชาการพัสดุ ชก/ปก
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง
7. เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง
กองช่าง

กองช่าง

1. อานวยการท้องถิ่น ต้น
2. อานวยการท้องถิ่น ต้น
3. นายช่างโยธา ชง/ปง/อาวุโส
กองการศึกษา
1. อานวยการท้องถิ่น ต้น
2. นักวิชาการศึกษา ชง/ปก
3. ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.1
4. เจ้าพนักงานธุรการ ชง/ปง
หน่วยตรวจสอบภายใน
1. นักตรวจสอบภายใน ชก/ปก

กองการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน
-
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
ปลัดเทศบาล
(บริหารงานท้องถิ่น กลาง)
นักตรวจสอบภายใน ชก/ปก
รองปลัดเทศบาล
(บริหารงานท้องถิ่น ต้น)

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

อานวยการท้องถิ่น ต้น
(1)
อานวยการท้องถิ่น ต้น
(1)
นักพัฒนาชุมชน ชก./ปก
(1)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
(1)
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปง/ชง
(1)
นักจัดการงานทั่วไป ชก/ปก
(1)
นักทรัพยากรบุคคล ชก/ปก
(1)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก/ปก (1)

อานวยการท้องถิ่น ต้น
(1)
อานวยการท้องถิ่น ต้น
(1)
อานวยการท้องถิ่น ต้น
(1)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชก/ปก (1)
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก
(1)
เจ้าพนักงานธุรการ ปง/ชง
(1)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง (1)

นิติกร ชก/ปก
นักวิชาการสาธารณสุข ชก/ปก

(1)
(1)

เจ้าพนักงานพัสดุ ปง/ชง

กองช่าง

(1)

อานวยการท้องถิ่น ต้น
อานวยการท้องถิ่น ต้น
นายช่างโยธา ชง/ปง/อาวุโส

กองการศึกษา

(1)
(1)
(2)

อานวยการท้องถิ่น ต้น
นักวิชาการศึกษา ปก/ชก
ครูผู้ดูแลเด็ก ค.ศ.1
เจ้าพนักงานธุรการ ชง/ปง

(1)
(1)
(1)
(1)
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๓. การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบ
เดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้ เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์
เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย

การวิเคราะห์ตัวบุคลากร

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จุดแข็ง
มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้ ทต.สิริเวียงชัย
มีอายุเฉลี่ย ๒๕-5๐ ปี เป็นวัยทางาน
มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางาน
ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
กับการทุจริต
มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว
โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้

โอกาส
๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน
ทาให้เกิดความร่วมมือในการทางาน
ได้ง่าย
๒. มีความจริงใจในการพัฒนา
อุทิศตนได้ ตลอดเวลา
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ
การทางานของ ทต. ในฐานะตัวแทน

จุดอ่อน
๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของทต.สิริเวียงชัย
๒. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
๓. มีภาระหนี้สิน
๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คานึงถึงกฎระเบียบ
ของราชการ

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ข้อจากัด
ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ
ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน
พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด
มีความก้าวหน้าในวงแคบ
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การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน
การทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

โอกาส
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา ทต.ดี
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถ่นิ ที่อยู่กระจายทั่วเขต
ทต. ทาให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติ
ของประชาชนได้ดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,
ปริญญาโทเพิ่มขึ้น

จุดอ่อน
๑.
๒.
๓.
๔.

ขาดความกระตือรือร้น
มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสาย
งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น
เกษตร ช่าง สิง่ แวดล้อม นิติกร
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน
บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ
๖. สานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ สาหรับใช้
อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน

ข้อจากัด
๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก
ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ
ดาเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่ม
ญาติพี่น้อง
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะทางานได้ ครอบคลุมภารกิจ
ของเทศบาล
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
จานวนประชากร และภารกิจ
๔. ถนนเพชรเกษมกว้างมากเกินไปการติดต่อสอง
ฝั่งไม่สะดวก การให้บริการล่าช้า
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน
นายกเทศมนตรี
สัง่ การ /วางแผน/วินิจฉัย

ประเมินผล

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทาแผน ควบคุม
กากับดูแล

สั่งการ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบแล้ว
รายงาน
นายกเทศมนตรีตาบล

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

น

ทางานตามคาสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จะเป็นการพัฒนาโดยให้
ประชาชนมีส่ ว นร่ ว มและใช้ร ะบบเปิ ด โดยบุคลากรสามส่ ว นที่ต้อ งสั มพันธ์ กัน เพื่อ ให้ ได้บุค ลากรที่ มีคุณภาพ
มีคณะกรรมการทาหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อการเลื่อน
ระดับตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัยที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้

-9คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกเทศมนตรีตาบล
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

หัวหน้าหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
สนับสนุน
ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ

ทางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“ภายในปี ๒๕61 - 2563 บุคลากรของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต มี
ความรู้ความสามารถ มีความชานาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับ
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่“
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ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
****************************
๒.๑ วัตถุประสงค์การพัฒนา
๑. เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
๓. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัยปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๔.๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
๔.๓. ด้านการบริหาร
๔.๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๔.๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
๒. การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น สภาองค์การบริหารส่วนตาบล
๓. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล
๔. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง
๕. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

/หลักสูตร.....
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หลักสูตรการพัฒนา
****************************

พนักงานและบุคลากรของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย แต่ละตาแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัตริ าชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๓ พระราชบัญญัติกาหนดแผนกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ
ตาแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานโครงการ
เดียวกันได้

/วิธีการ..
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ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
---------------------------------------วิธีการพัฒนาพนักงานและบุคลากร ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย กาหนดวิธีการพัฒนา ตามความจาเป็น
และความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้
๑. วิธีการดาเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝึกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนของเทศบาลตาบลสิริ
เวียงชัยในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๒. แนวทางการดาเนินการ
การดาเนินการพัฒนาพนักงาน และบุคลากรของ เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย นอกจากมีวิธีการดาเนินการตาม
ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดาเนินการได้ กาหนดแนวทางการดาเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ เทศบาลดาเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการโดยเทศบาลตาบลสิริ
เวียงชัยพนักงานส่วนตาบลเข้ารับการอบรม
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา
๓. ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนา
๓.๑ ปี พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61
๓.๒ ปี พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62
๓.๓ ปี พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63
๔. โครงการตามแผนพัฒนา พัฒนาพนักงาน
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จึงได้จัดทาโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕

/แผนภาพ...

-๑3-

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้ น
๑. การเตรียมการและการวางแผน

๑.๑ แต่งตั้งคณะทางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
๑.๓ กาหนดประเภทของความจาเป็น
๒. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดาเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ
๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้ มรี ะบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ ทราบถึงความความสาเร็จ ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบตั งิ าน

สิ้นสุ ด

-๑4-

ส่วนที่ ๕
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจาปี พ.ศ. ๒๕61 - พ.ศ. ๒๕63
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานทุกคนทุก
ตาแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา
๓ ปี

แผนงาน/โครงการ

วิธีการ

การพัฒนาด้านบุคลากร
๑.ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร
ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตาแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.สนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง สมาชิก
สท. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนะศึกษาดูงาน
ตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ศ.๒๕61 ๒๕63

งบประมาณ
งบ ทต.

หมายเหตุ

-15วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานทุกคนทุก
ตาแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ปี

แผนงาน/โครงการ

วิธีการ

การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒.การจัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง

ดาเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ศ.๒๕61 ๒๕63

งบประมาณ
งบ ทต.

หมายเหตุ

-๑6วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนทุก
ตาแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ปี

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านอื่น ๆ
๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การทางาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ให้มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทางาน
๓. ส่งเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทางาน
และสถานที่บริการ
ประชาชน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ศ.๒๕61 –
๒๕63

งบประมาณ
งบ ทต.

หมายเหตุ

-17มาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
๑.มีการมอบรางวัลพนักงานเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจา
ทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณ โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
๑.๑ ความสม่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทางานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนา
ที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น

มาตรการดาเนินการทางวินัย
๑. มอบอานาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่า
กล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัยทราบ
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง ยกเว้นการ
กระทาผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมายหรือ
ระเบียบกาหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือเทศบาล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง

-18ส่วนที่ ๖
การติดตามประเมินผล
*******************
๑.คณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ประกอบด้วย
๑. นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
๓. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
4. นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาของบุคลากร กาหนดวิธีการติดตาม
ประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมิน ผลต่อ
นายกเทศมนตรีตาบล

บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย สามารถปรับเปลี่ยน
แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนั กงาน ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตาแหน่งที่จาเป็น
ได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจาเป็น อาจต้องทาการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่น ให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้อง
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

ประกาศเทศบาลตาบลสิรเิ วียงชัย
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕61 - 2563)
…………………………….
ตามทีเ่ ทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ ๒๖๙ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓
ปี ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย และจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลากร ฝ่ายการเมือง และพนักงานจ้าง
ดังนั้น เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60

(ลงชื่อ)
(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

ประกาศเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
…………………………….
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)ได้กาหนดมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาลซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ผู้รั บ บริ การจากเทศบาลตาบลสิ ริ เวีย งชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลั กเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติของ
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างในเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ได้ถือปฏิบัติเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติ ได้แก่
๑. พึง ดารงตนให้ ตั้งมั่น อยู่ ใน ศี ล ธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ ห น้าที่ ด้ว ยความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ ตรวจสอบ
๓. พึงบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไม่ตรี ไม่ยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก
๔. พึงบริการประชาชนด้วยผลลัพธ์อย่างคุ้มค่า
๕. พึงบริการประชาชนด้วยทักษะความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จึงขอประกาศใช้มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ทั้ง ๕ ประการ
เป็นมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมที่ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
ต้องถือปฏิบัติต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60
(ลงชื่อ)
(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

แบบสารวจความต้องการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
ชื่อ.......................................................ตาแหน่ง...................................ระดับ.................................
สังกัด/กอง...................................................เทศบาลตาบลสิรเิ วียงชัย
 มีความต้องการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ต่างตามสายงาน และตาแหน่งที่เกี่ยวข้องและสายงาน
อื่นๆ เช่น...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
 ไม่มคี วามต้องการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ตา่ งๆ
(ลงชื่อ)...........................................................
(...........................................................)
ตาแหน่ง..........................................................

คาสั่งเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
ที่ 657 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
--------------------------------------------ตามที่เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ ๒๖๙ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓
ปี ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย และจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลากร ฝ่ายการเมือง และพนักงานจ้าง
เพื่อให้การจัดทาแผนอัตราพัฒนาบุคลากรสาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
อาศัยอานาจตามประกาศฯ ข้างต้น จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ดังนี้
1. นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย
ประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
กรรมการ
3. รองปลัดเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
6. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
7. นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
มี ห น้ า ที่ จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร วิ เ คราะห์ อ านาจหน้ า ที่ แ ละภารกิ จ ของเทศบาลต าบลสิ ริ เ วี ย งชั ย
วิเคราะห์ความต้องการ การพัฒนาของพนักงานเทศบาล วิเคราะห์และวางแผนการให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมตามสาย
งาน กาหนดว่าจะมีตาแหน่งใด ระดับใด ต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ จานวนเท่าใด และให้คานึงถึงภารกิจหน้าที่
ความรับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก/ คุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลตาบลสิริ
เวีย งชั ย ที่จ ะต้ องจ่ า ย ในด้านบุ ค ลากรและการจัด สรรเงินงบประมาณของเทศบาลตาบลสิ ริ เ วีย งชั ย โดยก าหนดเป็ น
แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ในระยะเวลา 3 ปี (2561 – 25๖3)
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)
(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

