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คานา
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ) ของเทศบาลตาบลแม่วาง ฉบับนี้
จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุท ธศาสตร์แ ละแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ) โดยได้จัดให้ มีการ
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการของเทศบาลตาบลแม่วาง
ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ การ
วิเคราะห์ ภ าระงานเพื่ อประกอบการวิเคราะห์ อั ตราก าลัง การส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุ ค ลากร
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของเจ้ า หน้ า ที่ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากการประเมิ น ความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นรูปธรรม
คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลแม่วาง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดาเนินการตามแผนพั ฒ นา
บุคลากรนี้แล้ว บุคลากรของเทศบาลตาบลแม่วาง จะเป็นบุคคลที่มีคุณ ภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน
สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่ เทศบาลตาบลแม่วางได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ) ไว้ ณ ที่นี้

เทศบาลตาบลแม่วาง

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล

๑

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๖

ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา

๑๑

ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา

๑๓

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา

๒๓

ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล

๒๕

ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลแม่วาง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลแม่วาง

-1-

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
*********************************
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑ ภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัด พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์ก ร ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพั ฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์ก ร เพื่อให้องค์ก รสามารถใช้และพั ฒ นาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์ก รได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีก าว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์และวิธี ก ารบริห ารกิจการบ้ านเมือ งที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบั ติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิท ธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมี การส่งเสริม และพัฒ นาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

-๒๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในหมวดที่ 14 กิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒ นาพนักงานเทศบาล ข้อ 304 หลักสูตรการพัฒนาสาหรับพนักงาน
เทศบาลแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัตริ าชการ
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร
๕. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒88 - 326 จึงได้จัดทา
แผนพั ฒ นาขึ้น โดยจั ด ท าให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนอั ต ราก าลั ง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลแม่ วาง และจั ด ท าให้
ครอบคลุมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลแม่วาง
๑.๔ การวิเคราะห์บคุ ลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้
เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จุดแข็ง (Strengths)
มีเจ้าหน้าที่และผูร้ ับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์
มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
มีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

1.
2.
3.

4.

จุดอ่อน (Weaknesses)
เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าทีม่ ีความตระหนักในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกาลังใจ ที่จะทาให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าทีท่ ุ่มเทกาลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก

-๓–
โอกาส (Opportunities)
๑. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาล
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล ทาให้
รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรูร้ ะดับปริญญาตรี
และระดับปริญญาโทเพิ่มขึน้
๕. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
๖. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
๗. อยู่ในวัยทางานสามารถรับรูแ้ ละปรับตัวได้เร็ว

๑.
๒.
๓.
๔.
5.
6.

ภัยคุกคาม(Threats)
ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความก้าวหน้าในวงแคบ
บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจ ทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด
การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค
ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๒. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๓. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑.
๒.
๓.
๔.

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๓. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น สาธารณสุข
๔. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ
สาธารณะบางประเภทไม่ม/ี ไม่พอ
๕. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดาเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยาก มักกระทบกลุม่ ญาติพี่น้อง
๖. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้
ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึง
จะทางานได้ ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑. งบประมาณในการพัฒนามีน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
พื้นที่จานวนประชากร และภารกิจ
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ๔–

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน
นายกเทศมนตรี

ประเมินผล

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทาแผน ควบคุม
กากับดูแล

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย
สั่งการ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบแล้ว
รายงาน
นายกเทศมนตรี
ทางานตามคาสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้

การพั ฒ นาบุ ค ลากรในโครงสร้างใหม่ ข องเทศบาลต าบลแม่ วาง จะเป็ น การพั ฒ นาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ มีคณะกรรมการทาหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ
ประเมิ น ผลเพื่ อ การเลื่ อ นระดั บ ต าแหน่ ง การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ และการต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่วางที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้

-๕-

คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

หัวหน้าหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
สนับสนุน
ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ

ทางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“ภายในปี ๒๕61 บุคลากรของเทศบาลตาบลแม่วาง จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต มี
ความรู้ความสามารถ มีความชานาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชน
ต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ”

-๖-

ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
*********************************
๒.๑ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลตาบลแม่วาง
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่วาง
๓. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลแม่วาง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านความรูพ้ ื้นฐานในการปฏิบัตริ าชการ
๒. ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๓. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๔. ด้านการบริหาร
๕. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา
๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลแม่วาง ประกอบด้วย
๑.๑ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
๑.๒ การพัฒนาสมาชิกสภาท้องถิ่น
๑.๓ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
๑.๔ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
๑.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลแม่วาง ทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี

-๗วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานเทศบาลตาบล
แม่วางทุกคนทุกตาแหน่ง
ได้รับการพัฒนาภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านบุคลากร
๑. ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติทดี่ ีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร
ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตาแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการทางาน
ตลอดเวลา
๓. สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาส
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

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

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

งบประมาณ
ตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปีของ
เทศบาลตาบล
แม่วาง

หมายเหตุ

-๘วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานเทศบาลตาบล
แม่วางทุกคนทุกตาแหน่งได้รับ
การพัฒนาภายในระยะเวลา
๓ ปี

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
๑. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มี
คุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒. การจัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔. มีการพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3

งบประมาณ
ตาม
เทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย
ประจาปีของ
เทศบาลตาบล
แม่วาง

หมายเหตุ

-๙วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานเทศบาลตาบล
แม่วางทุกคนทุกตาแหน่งได้รับ
การพัฒนาภายในระยะเวลา
๓ ปี

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

วิธีการ
ระยะเวลาดาเนินการ งบประมาณ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3
ตาม
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
เทศบัญญัติ
- ปฐมนิเทศ
งบประมาณ
- ฝึกอบรม
รายจ่าย
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
ประจาปีของ
สัมมนา
เทศบาลตาบล
- การสอนงาน/ ให้
แม่วาง
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทางาน
และสถานที่บริการประชาชน

หมายเหตุ

- ๑๐ -

มาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจาทุกปี
โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
๑.๑ ความสม่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทางานร่วมกัน เช่น การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น

มาตรการดาเนินการทางวินัย
๑. มอบอานาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทาผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน แล้วเสนอให้ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีทราบ
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง
ยกเว้นการกระทาผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบกาหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานทีร่ าชการ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับ
ประชาชนหรือเทศบาลตาบลแม่วาง
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง

- ๑๑ -

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
*********************************
๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. 2561 – ๒๕๖3)
เทศบาลตาบลแม่วาง กาหนดหลักสูตรการพั ฒ นาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑.๓ พระราชบัญญัติกาหนดแผนกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ 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 ความรู้เกีย่ วกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รบั ผิดชอบ 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 ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในแต่ละตาแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๔. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
๕. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท

- ๑๒ –
4. หลักสูตรด้านการบริหาร
๑. หลักสูตรด้านการบริหาร
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
2. พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
3. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
4. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
5.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
5.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
6. จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึน้ และมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการ
เดียวกันได้

- ๑๓ -

ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
*********************************

วิธีการพัฒนา
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง และบุคลากร ของเทศบาล
ตาบลแม่วาง กาหนดวิธีการพัฒนา ตามความจาเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้
๑. วิธีการดาเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝึกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนของเทศบาล
ในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบตั ิงาน
๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๒. แนวทางการดาเนินการ
การดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง และบุคลากรของ
เทศบาลตาบลแม่วาง นอกจากมีวิธีการดาเนิน การตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดาเนินการ ได้กาหนดแนว
ทางการดาเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ เทศบาลตาบลแม่วางดาเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการโดย
เทศบาลตาบลแม่วาง จัดส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ของเทศบาลตาบลแม่วาง เป็นผู้ดาเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนา
๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61
๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62
๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลแม่วาง จึงได้จัดทาโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละตาแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕
/แผนภาพ...

- ๑๔ -

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น
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
- การสับเปลีย่ นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มรี ะบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จ ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง

- ๑๕ -

วิธีการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

๑

๒

3

4

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
เทศบาลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลให้มีทักษะ
ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
งาน ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหาร
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
งานคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง งาน ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
งาน ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น

ปี 2561

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

(จานวนคน)

(จานวนคน)

(จานวนคน)

นักบริหารงานท้องถิ่น ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

-

/

นักบริหารงานทั่วไปได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

-

/

นักบริหารงานการคลังได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

-

/

นักบริหารงานช่างได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

-

/

- ๑๖ ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
งาน ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
งาน ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น

ปี 2561

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

(จานวนคน)

(จานวนคน)

(จานวนคน)

นักบริหารงานสาธารณสุขได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

-

/

นักบริหารงานการศึกษาได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

-

/

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

2

2

2

-

/

5

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

6

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
การศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

7

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

8

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน นักวิชาการศึกษา ได้รับการ
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

๑

๑

๑

-

/

9

หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน บุคลากร ได้รับการฝึกอบรม ๑
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ ครัง้ /ปี
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

๑

๑

๑

-

/

- ๑๗ ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น

ปี 2561

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

(จานวนคน)

(จานวนคน)

(จานวนคน)

๑

๑

๑

-

/

11 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน เจ้าพนักงานธุรการ ได้รับการ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

4

4

4

-

/

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน นักวิชาการคลัง ได้รับการฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ ๑ ครั้ง/ปี
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

๑

๑

๑

-

/

13 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุ/
เจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน นักวิชาการพัสดุ / เจ้าพนักงานพัสดุ
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

2

2

2

-

/

14 หลักสูตรเกี่ยวกับ เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ / เจ้า
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ พนักงานจัดเก็บรายได้ ได้รับการ
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

-

/

15 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน นายช่างโยธา ได้รับการฝึกอบรม ๑
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ ครั้ง/ปี
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

3

3

3

-

/

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน นักพัฒนาชุมชน ได้รับการฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ ๑ ครั้ง/ปี
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

- ๑๘ –
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการเอง หน่วยงานอื่น

ปี 2561

ปี ๒๕62

ปี ๒๕63

(จานวนคน)

(จานวนคน)

(จานวนคน)

7

7

7

/

-

17 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน พนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
ตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยคนละ ๑ ครั้ง/ปี
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

50

50

50

/

-

18 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา ครูโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนเปา และพนักงานจ้าง

100

100

100

/

-

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง

100

100

100

/

-

16 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็ก /
ผู้ดูแลเด็ก หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก ได้รับการ
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา ครู
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา และ
พนักงานจ้าง ได้รับการอบรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม
1 ครั้ง/ปี
เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะ จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
ปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ของ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาลให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็น
เทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ทีม และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
1 ครั้ง/ปี

- ๑๙ –

ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ลา
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร / พนักงาน ทุกวันพุธแรกของเดือน

-

๒

ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน

-

๓

สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
เทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสรุปกาหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มแม่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน

๔
๕
๖
๘

งบเทศบาล
ตาบลแม่วาง
งบเทศบาล
ตาบลแม่วาง
งบเทศบาล
ตาบลแม่วาง
งบเทศบาล
ตาบลแม่วาง

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

หมายเหตุ

- ๒0 -

ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ลา
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร / พนักงาน ทุกวันพุธแรกของเดือน

-

๒

ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน

-

๓

สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
เทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสรุปกาหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มแม่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน

๔
๕
๖
๘

งบเทศบาล
ตาบลแม่วาง
งบเทศบาล
ตาบลแม่วาง
งบเทศบาล
ตาบลแม่วาง
งบเทศบาล
ตาบลแม่วาง

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

หมายเหตุ

- ๒1 -

ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ลา
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร / พนักงาน ทุกวันพุธแรกของเดือน

-

๒

ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน

-

๓

สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
เทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสรุปกาหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นาชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มแม่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน

๔
๕
๖
๘

งบเทศบาล
ตาบลแม่วาง
งบเทศบาล
ตาบลแม่วาง
งบเทศบาล
ตาบลแม่วาง
งบเทศบาล
ตาบลแม่วาง

ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
๖3

ก.พ.
๖3

มี.ค.
๖3

เม.ย.
๖3

พ.ค.
๖3

มิ.ย.
๖3

ก.ค.
๖3

ส.ค.
๖3

ก.ย.
๖3

หมายเหตุ

- ๒2 -

ส่วนที่ ๕
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
*********************************
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการพัฒนา พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)
๒๕61– ๒๕63
30,000 – 50,000

ที่มาของงบประมาณ

1

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานเทศบาลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

2

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000 – 50,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

3

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลังหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

30,000 – 50,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

4

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่างหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

30,000 – 50,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

5

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานสาธารณสุขหรือ
หลักสูตรอืน่ ที่เกี่ยวข้อง

30,000 – 50,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

6

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000 – 50,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

8

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง

10,000 – 20,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

9

หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

10,000 – 20,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

10,000 – 20,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

7

10,000 – 20,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

- ๒3 ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

11 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

งบประมาณ (บาท)
๒๕61– ๒๕63
10,000 – 20,000
10,000 – 20,000

ที่มาของงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

13 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุ/เจ้าพนักงานพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,000 – 20,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,000 – 20,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

15 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

10,000 – 20,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

16 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000 – 30,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

17 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละตาแหน่งหรือ
หลักสูตรอืน่ ที่เกี่ยวข้อง

10,000 – 20,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

18 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

30,000 – 50,000

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง

50,000 – 100,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

งบประมาณในการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตาบลแม่วาง ประจาปีงบประมาณ 2561 ตั้งไว้
ในเทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป งบบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ข้อ 6) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเทศบาลฯ ตั้งงบประมาณไว้ 250,000 บาท

- ๒4 -

ส่วนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล
*********************************

๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่วาง
ประกอบด้วย
๑.
๒.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง
ปลัดเทศบาลตาบลแม่วาง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่วาง
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
หัวหน้าสานักงานปลัดเทศบาล
นักทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของของเทศบาล
ตาบลแม่วาง กาหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตาบลแม่วางทราบ

บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลแม่วาง สามารถปรับเปลี่ยน
แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจน
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การ
พัฒนาบุคลากรบางตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจาเป็นอาจต้อง
ทาการยุบเลิก หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่
ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องความพร้อม ความสามารถ และปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์
อยู่เสมอ

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

ภาคผนวก

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
วันที่ 8 สิงหาคม ๒๕60 เวลา 10.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลแม่วาง อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
.................................................
ผู้มาประชุม
๑.
๒.
๓.
๔.
5.
6.
7.
8.

นายไกรลักษณ์
นายไพโรจน์
นางอุไรลักษณ์
นางสาวฐิติรัตน์
นายชูชีพ
ว่าที่ ร.ต.วุธิชัย
นายพิศาล
นางสาวลักษิกา

พีรพุทธรางกูร
นันโท
เรือนสิงห์
ทิพย์รตั น์
ศิริ
คาพิบลู ย์
แสงรัตน์
เต๋จา

นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง
ปลัดเทศบาลตาบลแม่วาง
รองปลัดเทศบาลตาบลแม่วาง
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑0.๐๐ น.
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้อ มแล้ ว นายไกรลั ก ษณ์ พี ร พุ ท ธรางกู ร นายกเทศมนตรี ต าบลแม่ ว าง
ประธานคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) เป็นประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายไพโรจน์ นันโท ปลัดเทศบาลตาบลแม่วาง ดาเนินการประชุม โดยมีวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ปลัดเทศบาล - แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 –
๒๕๖3) ตามคาสั่งเทศบาลตาบลแม่วาง ที่ 208/๒๕60 ลงวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕60 ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในหมวดที่ 14 กิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพือ่ พิจารณา
ปลัดเทศบาล - การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) เพื่อให้เป็น
ไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กาหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต้องมี
การพัฒนาครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านความรูพ้ ื้นฐานในการปฏิบัตริ าชการ
๒. ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ

- ๒ ๓. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในหน้าที่รับผิดชอบ
๔. ด้านการบริหาร
๕. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
- ให้ นางสาวลักษิกา เต๋จา ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ชี้แจง
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
ว่าที่ร้อยตรี วุธิชัย คาพิบูลย์

- การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ๒๕63) นัน้
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕61 –
๒๕๖3) และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของเทศบาล ดังนั้นเพื่อให้การ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง จึงร่างโครงการฝึกอบรม/
พัฒนาบุคลากร ให้คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร พิจารณาและแก้ไข
เพิ่มเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น
๒. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
๓. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง
๔. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง
5. หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข
6. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา
7. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
8. หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9. หลักสูตรนักทรัพยกรบุคคล
10. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
๑๑. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ
๑2. หลักสูตรนักวิชาการคลัง
๑3. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ / เจ้าพนักงานพัสดุ
๑4. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๑5. หลักสูตรนายช่างโยธา
๑6. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
17. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ดูแลเด็ก
18. ส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม
19. จัดทาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
กรรมการท่านอื่น มีหลักสูตรที่ต้องการเพิ่มในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 อีกหรือไม่

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

- ๓ -

ปลัดเทศบาล

- โครงการฯ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ดังนี้
๑. โครงการศึกษาธรรมะและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสาคัญทางศาสนา โดยให้คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการด้วย

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี ปิดประชุมเวลา ๑1.3๐ น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางสาวลักษิกา เต๋จา )
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม
(นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร)
ประธานกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕1 – ๒๕63
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลแม่วาง
ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายไกรลักษณ์ พีรพุทธรางกูร นายกเทศมนตรีตาบลแม่วาง

...................................

2

นายไพโรจน์

ปลัดเทศบาลตาบลแม่วาง

...................................

3

นางอุไรลักษณ์ เรือนสิงห์

รองปลัดเทศบาลตาบลแม่วาง

...................................

4

ว่าที่ ร.ต.วุธิชัย คาพิบูลย์

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

...................................

5

นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์รัตน์

ผู้อานวยการกองคลัง

...................................

6

นายชูชีพ

ศิริ

ผู้อานวยการกองช่าง

...................................

7

นายพิศาล

แสงรัตน์

ผู้อานวยการกองการศึกษา

...................................

8

นางสาวลักษิกา เต๋จา

นักทรัพยากรบุคคล

...................................

นันโท

หมายเหตุ

