การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. การปฐมนิเทศ 1.1 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่

- เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทศบาลและ
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

เป้าหมาย
ระดับ
จานวน
1 - 3 เท่ากับจานวนของ
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างที่
ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่

2. การฝึกอบรม

2.1 โครงการฝึกอบรมใน
สายงานผู้บริหารตามแผน
การดาเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น

- เพื่อพัฒนาความรู้
และวิสัยทัศน์ในการ
ทางานของผู้บริหาร

7 - 8 พนักงานเทศบาล
สายงานผู้บริหาร
ทุกคน

90,000

2.2 โครงการฝึกอบรม
สายงานผู้ปฏิบัติตาม
แผนการดาเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
2.3 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม

- เพื่อพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงานใน
หน้าที่รับผิดชอบ

1 - 7 พนักงานเทศบาล
สายงานผู้ปฏิบัติ
ทุกคน

160,000

- เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล

1-8

วิธีการพัฒนา

แผนงาน / โครงการ

วัตถุประสงค์

ผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้างทุกคน

งบ
ประมาณ
เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

-

ระยะเวลา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ พนักงานเทศบาลและ
2561 - 2563 พนักงานจ้างที่ได้รับการ
บรรจุใหม่มีความรู้ความ
เข้าใจและปฏิบัติ งานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ พนักงานเทศบาลสายงาน
2561 - 2563 ผู้บริหารมีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ดาเนินการ
- หน่วยงานภายนอก
- ส่วนราชการอื่น
- สานักปลัดเทศบาล

ปีงบประมาณ พนักงานเทศบาลสายงาน
2561 - 2563 ผู้ปฏิบัติมีความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
เพิ่มมากขึ้น
ปีงบประมาณ ผู้บริหาร พนักงาน
2561 - 2563 เทศบาลและพนักงานจ้าง
มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
บริการประชาชน และ
สามารถดาเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุข

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
- ส่วนราชการอื่น
- หน่วยงานภายนอก
- สานักปลัดเทศบาล
- ส่วนราชการอื่น
- หน่วยงานภายนอก

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
- ส่วนราชการอื่น
- หน่วยงานภายนอก

วิธีการพัฒนา

แผนงาน / โครงการ

3. การศึกษาหรือ
ดูงาน

3.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ

4. การประชุมเชิง 4.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ ปฏิบตั ิการ/สัมมนา เพิ่ม
สัมมนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
ในสานักปลัดเทศบาล
4.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองคลัง
4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองช่าง
4.4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
- เพื่อนาความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ระดับ
1–8

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

1–7

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

1–7

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

1–7

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

1–7

4.5 โครงการอื่น ๆ ที่สามารถ - เพื่อรองรับนโยบาย
กาหนดได้ภายหลังตามความ ทีไ่ ด้รับมอบ
จาเป็นและสถานการณ์

1–7

เป้าหมาย
จานวน
ผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทุกคน

งบ
ประมาณ
150,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
2561 - 2563

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
สังกัดสานักปลัด
ทุกคน
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
สังกัดกองคลัง
ทุกคน
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
สังกัดกองช่าง
ทุกคน
พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
สังกัดกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมทุกคน

เป็นไปตาม
รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตร
เป็นไปตาม
รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตร
เป็นไปตาม
รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตร
เป็นไปตาม
รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตร

ปีงบประมาณ
2561 - 2563

-

ปีงบประมาณ
2561 - 2563

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง
ทุกคน

ปีงบประมาณ
2561 - 2563
ปีงบประมาณ
2561 - 2563
ปีงบประมาณ
2561 - 2563

หน่วยงาน
ดาเนินการ
พนักงานเทศบาลและ สานักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้าง ได้รับ
วิสัยทัศน์ใหม่และ
นามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรสังกัดสานัก ทุกส่วนราชการและ
ปลัด มีความรู้ ความ หน่วยงานที่
เข้าใจในการปฏิบัติ
ดาเนินการ
งานเพิ่มมากขึ้น
บุคลากรสังกัดกอง
ทุกส่วนราชการและ
คลัง มีความรู้ ความ หน่วยงานที่
เข้าใจในการปฏิบัติ
ดาเนินการ
งานเพิ่มมากขึ้น
บุคลากรสังกัดกอง
ทุกส่วนราชการและ
ช่าง มีความรู้ ความ หน่วยงานที่
เข้าใจในการปฏิบัติ
ดาเนินการ
งานเพิ่มมากขึ้น
บุคลากรสังกัดกอง
ทุกส่วนราชการและ
สาธารณสุขและ
หน่วยงานที่
สิ่งแวดล้อม มีความรู้ ดาเนินการ
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ภาคผนวก

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560
วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลหนองควาย
..........................................
ผู้มาประชุม
1. นายณรงค์ ธิลา
นายกเทศมนตรีตาบลหนองควาย
2. นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม ปลัดเทศบาลตาบลหนองควาย
3. นายประสิทธิ์ สุทธะนะ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ รักษาการในตาแหน่ง
4. นางมาลี จิรวิทยาคุณ

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. นายสุพร ธรรมะ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาการในตาแหน่ง กรรมการ
ผู้อานวยการกองช่าง
6. นายฐิติศักดิ์ กัญจน์กษิดิส หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาการในตาแหน่ง กรรมการ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. นางสาวสุนิภา สิทธิ

บุคลากร

กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่ อ ที่ป ระชุม พร้อม นายณรงค์ ธิลา นายกเทศมนตรีตาบลหนองควาย ประธาน
ที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1
ประธานคณะกรรมการฯ
ที่ประชุม

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
-ไม่มีรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
ประธานคณะกรรมการฯ

เรื่องการพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ตามที่ เ ทศบาลต าบลหนองควายได้ จัด ท าแผนอั ตราก าลั ง 3 ปี นั้ น เพื่ อให้ ก าร
ดาเนินการดัง กล่าวเป็นไปตามแผนและมี การพัฒนาบุคลากรภายในองค์ก ร จึง ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนา
บุคลากรขององค์ก ร ดัง นั้ นเพื่อให้ก ารจัดท าแผนพัฒ นาบุค ลากรมี ป ระสิท ธิภาพ
ขอให้ นางสาวสุนิภา สิทธิ เลขาฯ เสนอรายละเอียดการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ให้แก่คณะกรรมการจัดทาแผนเพื่อพิจารณา

เลขานุการ

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545
ส่วนที่ 4 เรื่ องการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ข้ อ 299 ก าหนดให้เ ทศบาลจั ดท า
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ

- -2-

คณะกรรมการฯ

จริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติห น้าที่ร าชการในตาแหน่ง นั้นได้อย่างมี ป ระสิท ธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บท
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด
โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ
แผนอัตราก าลังของเทศบาล ประกอบด้วย 3 หลัก สูตรการพั ฒ นา คือ สายงาน
ผู้บริหาร สายงานผู้ปฏิบัติ สายงานพนักงานจ้าง และวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ได้แก่ 1. การปฐมนิเทศ 2. การฝึกอบรม 3. การศึกษาหรือดูงาน 4. การประชุมสัมมนา
และ 5.การสอนงานและให้คาปรึกษา ซึ่งการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล่าว อาจจะ
กระทาด้วยเทศบาลของเราหรือว่าหน่วยงานอื่น เช่น ก.ท.จ. สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นๆ โดยใช้งบประมาณ
ตามที่ ได้กาหนดไว้ในเทศบัญ ญัติง บประมาณรายจ่ายประจ าปี และมี ก ารติดตาม
ประเมิ นผล และนาผลการประเมิ นผลของคณะกรรมการ เป็นข้อมู ลเพื่อกาหนด
หลักสูตรวิธีการพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานต่อไป และในการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ในทุ กหลักสูตร จึง ขอมติที่ป ระชุม ในการจัดทาแผนฯ เพื่อส่งไปยัง คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
คณะกรรมการได้พจิ ารณาตามทีเ่ สนอ และขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
เมื่อไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดเสนอเพิม่ เติมจึงขอเลิกการประชุม

ประธานคณะกรรมการฯ
เลิกประชุมเวลา 14.45 น.

(ลงชื่อ)

สุนิภา สิทธิ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุนิภา สิทธิ)
บุคลากร
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

ณรงค์ ธิลา
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์ ธิลา)
นายกเทศมนตรีตาบลหนองควาย
ประธานกรรมการ

