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แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2561 - 2563

ของ เทศบาลตาบลหนองควาย
อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

2

คานา
ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563) ของเทศบาล
ตาบลหนองควาย ได้คานึงถึงภารกิจ อานาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้บุคลากรของ
เทศบาลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานที่ดี
โดยได้กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับพนักงานแต่ละตาแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้าน
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ ราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเทศบาลตาบลหนองควายให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตาบลหนองควายต่อไป

เทศบาลตาบลหนองควาย
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ส่วนที่ 1
หลักการและเหตุผล
1. หลักการและเหตุผล
1.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่ มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 – 2560 ตามมติ ก.ถ. ในการประชุม
ครั้ ง ที่ 5/2556 เมื่ อวัน ที่ 11 มิถุน ายน 2556 ซึ่ง แจ้ง ให้ ทุกจั งหวั ดทราบและดาเนินการ ตามหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0209.3/10532 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนที่ 4 การพัฒนา
พนั กงานเทศบาล กาหนดให้ เทศบาล จัดทาแผนการพัฒ นาพนักงานเทศบาล เพื่ อเพิ่ม พูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ที่ ก.ท.
กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตรากาลังของ
พนักงานเทศบาล
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลหนองควายจึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้น
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ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
1. วัตถุประสงค์การพัฒนา
1.1 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
1.2 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติราชการ
1.3 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2. เป้าหมายการพัฒนา
2.1 บุคลากรที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2.2 บุคลากรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.3 บุคลากรได้รับการพัฒนาทุกตาแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี
2.4 บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี
2.5 มีการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรม หรือส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นาและองค์การสุจริตธรรมที่
มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)
กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกย่องบุคลากร / ผู้นารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม
กิจกรรมที่ 1 กาหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ทางานตามหลักธรรมาภิบาล และ
สร้างเป็นผู้นารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม
กิจกรรมที่ 2 จัดการความรู้ และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จากผู้นาเหล่านี้ ทั้งงาน
ที่ผ่านมา และโครงการที่กาลังดาเนินเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรอื่น ๆ
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organizational Integrity)
กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์ ก ารสุ จ ริ ต ธรรมที่ มี ศั ก ดิ์ ศ รี เ ป็ น เกณฑ์ ใ นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
กิจกรรมที่ 2 ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลจาก
ส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นตัวอย่าง และนามาศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป
กลยุทธ์ที่ 1.3 กาหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น
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กิจกรรมที่ 1 กาหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนั กการเมือ งท้ องถิ่ น แล้ ว เผยแพร่ ใ ห้
ประชาชนรับทราบ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ
กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกจิตสานึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท
กิจกรรมที่ 1 การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยการเรี ย นรู้ จ ากพระราชกรณี ย กิ จ
พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึงการพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น
หลักสูตรสาหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 2.2 กาหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ
กิจกรรมที่ 1 กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพื่อให้ทางานได้
ตามหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
อย่างเดียว แต่เน้นระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) ฯลฯ
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มข้นเป็นการพัฒนาภาคบังคับโดยเฉพาะเรื่อง
 กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
 ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ตัดสินใจกระทา หรือไม่กระทาบางสิ่งบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม
 การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์
 การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในตาแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากร
รุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และจริยธรรมเข้าสู่ระบบ
ราชการยุคใหม่
กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย สารวจ ให้คาปรึกษา แนะนา และข้อมูลข่าวสารด้านธรรมาภิบาล
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบให้คาปรึกษา แนะนาด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทั้งระบบ
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Pracities) ในด้าน
จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเรื่อง
 ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี
 ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่
 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
 เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จาเป็น
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กลยุทธ์ที่ 2.5 กาหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 1 กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กิจกรรมที่ 1 การนาเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมากาหนดไว้ในกระบวนการของการแต่งตั้งหรือ
เลื่อนเข้าสู่ตาแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
กิจกรรมที่ 2 ปรับแนวทางทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย
กลยุทธ์ที่ 3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 1 จัดทาและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร
กิจกรรมที่ 2 กาหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผู้ฝุาฝืนข้อบังคับและวินัยข้าราชการอย่างชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร
กิจกรรมที่ 1 จัดทาและผลักดันให้มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุตร / ครอบครัวพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมที่ 1 กาหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
กาหนดนโยบาย
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตของหน่วยงาน (Whisleblower)
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามีส่วนร่วมในการทางาน
กลยุทธ์ที่ 4.2 เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตาม
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างเครือข่ายการทางาน
ร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนในพื้นที่ที่เข้มแข็ง
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่าง ๆ และหน่ วยงานอื่น เข้าร่วมเป็น
กรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น เพื่อเข้าร่วมในการกาหนดนโยบาย การวางแผน
จัดทาแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถ่ว งดุล การบริห ารจัดการ
ภาครัฐ
กิจกรรมที่ 3 การให้ผู้นาศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่ วนร่วมในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร
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4. การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากร
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน
2. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลสาเร็จ
3. การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร
5. งานบริหารบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและใช้เวลาเหมาะสม
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย และสามารถ
ใช้งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เทศบาลจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติราชการ
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม ขาดจิตสานึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่
2. การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์
3. การดาเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่าหรือมีศักยภาพน้อยยังไม่จริงจัง
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน
5. เทศบาลไม่มีการกาหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ
6. เทศบาลไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
7. การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ
8. บุคลากรขาดการทางานเชิงบูรณการ
9. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มากกว่า
ใช้ผลสาเร็จของงาน
10. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ
11. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการปฏิบัติราชการเชิงรุกและไม่ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อ
บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน
12. เทศบาลขาดการติดตามประเมินผลด้านกาลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
13. บุคลากรขาดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
14. ผู้บริหารทุกระดับยังได้รับการพัฒนาน้อย
15. เทศบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่มากพอ
16. ไม่มีการวางแผนกาลังคนที่เป็นระบบ เพื่อทดแทนกาลังคนที่ขาดแคลน
17. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านกาลังคนยังถูกนามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ
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18. บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
19. เทศบาลยังคงประสบปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ
20. บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
21. เทศบาลขาดการสร้างและส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunities : O)
1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ทาให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร
2. ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการ ทาให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวขึ้น
3. การปรับระบบโครงสร้างตาแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่
บุคลากร และทาให้บุคลากรทางานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน
4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารและทาความเข้าใจกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทาให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และทาให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
6. นโยบายรัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากขึ้น
7. การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทาให้บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น
8. ประชาชนมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพ ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองเร่งพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร
อุปสรรค (Threat : T)
1. กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่
2. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างสิ่งจูงใจ
3. ส่ว นราชการต่างๆ ให้ ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ทาให้ ศักยภาพของ
บุคลากรไม่เท่าเทียมกัน ยากแก่การทางานร่วมกัน
4. การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ทาให้ขาดความคล่องตั วในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาล
5. ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค เป็นอุปสรรคต่อ
การ โอนย้ายบุคลากร
6. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเร็ว ทาให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อ
การ เปลี่ยนแปลง
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ส่วนที่ 3
หลักสูตรการพัฒนา
ลาดับ
หลักสูตรการพัฒนา
1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

2

หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ

3
4

ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตาแหน่ง
ด้านการบริหาร

5

ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม

รายละเอียดการพัฒนา
การพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายที่สาคัญของ
รัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ
เป็นต้น
การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ
การพัฒนาในรายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารและ
การบริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน
การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ เช่น
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข

หมายเหตุ : 1. หลักสูตรต่าง ๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
2. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการเดียวกันได้
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ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล
เทศบาลตาบลหนองควายได้กาหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
โดยแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ดังนี้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรีตาบลหนองควาย
ประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาลตาบลหนองควาย
กรรมการ
3. รองปลัดเทศบาลตาบลหนองควาย
กรรมการ
4. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
กรรมการ
5. นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล กาหนด
วิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผล
การติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตาบลหนองควาย
ตัวชี้วัดและข้อเสนอระดับเป้าหมาย
1. ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
2. ระดับความโปร่งใสในภาพรวมของเทศบาลดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2563 เทียบกับปี
พ.ศ. 2561
3. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทางานของเทศบาลสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 80 หรือไม่น้อย
กว่าเปูาหมายที่ผ่านมา
4. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมของเทศบาลเพิ่มสูงขึ้น
มากกว่าร้อยละ 80 หรือไม่น้อยกว่าเปูาหมายที่ผ่านมา
5. ร้อยละของบุคลากรในเทศบาลที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 60 ของจานวนประชากรที่สุ่มทดสอบ
6. ระดั บ ความพึงพอใจของผู้ ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริห ารงานที่เพิ่มสู งขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเปูาหมายที่ผ่านมา

