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แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาํบลเมอืงปาน
ประจําปงบประมาณ 2561 - 2563

เทศบาลตําบลเมืองปาน
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
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คํานํา

ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองปาน ประจําปงบประมาณ 2561-25๖3
ของเทศบาลตําบลเมืองปาน นั้น

เทศบาลตําบลตําบลเมืองปาน ไดคํานึงถึงภารกิจ อํานาจ หนาท่ีตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้เพ่ือ
พัฒนาใหพนักงานเทศบาลตําบลรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและ
หนาท่ีของพนักงานเทศบาลตําบลท่ีดี โดยไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงานแตละตําแหนง ใหไดรับ
การพัฒนาในหลายๆ มิติ ท้ังในดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ี
รับผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหารและดานคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลตําบลเมืองปาน ใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ
เทศบาลตําบลตําบลเมืองปาน ตอไป

เทศบาลตําบลตําบลเมืองปาน
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ภาคผนวก 24
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองปาน
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองปาน



๑

๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เร่ืองหลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล กําหนดให
เทศบาลตําบลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาท และหนาที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานเทศบาลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานเทศบาลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่
กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรม ในหองอบรม การฝกอบรม
ทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หาก เทศบาล มีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการ
พัฒนาของแตละ เทศบาลก็ใหกระทําได ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.เทศบาลจังหวัด) กําหนดเปนหลักสูตร และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่ เทศบาลพิจารณาเห็นวามี
ความเหมาะสมตอไป การพัฒนาพนักงานเทศบาลเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ให เทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการ
พัฒนา อ่ืนๆ ได เชน การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา และการฝกภาคสนาม และอาจกระทําไดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.เทศบาล) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.เทศบาล จังหวัด)
เทศบาลตนสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.เทศบาล จังหวัด) รวมกับ เทศบาลตนสังกัด หรือ
เทศบาลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได และให เทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.เทศบาล) กําหนดโดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของ เทศบาลนั้น

1.3 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลเมืองปาน เดิมเปนองคการบริหารสวนตําบลเมืองปาน กระทรวงมหาดไทยไดประกาศจัดตั้ง

องคการบริหารสวนตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง เปนเทศบาลตําบลเมืองปาน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
2552 มีผลตั้งแต วันที่ 27 ตุลาคม 2552 เปนตนมา และไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่จะตองดําเนินการเพื่อให
สอดคลอง และบรรลุตามจุดมุงหมายหรือวิสัยทัศนตามกรอบแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตาง ๆ ที่
กําหนดไว ซึ่งไดแสดง ถึงวิสัยทัศนตามกรอบแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง ถ่ินตาง ๆ ที่กําหนดไว ซึ่ง
ไดแสดงถึงวิธีการดําเนินงานภายใตความสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในแตละดาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน
ตําบลนาอยู เขมแข็ง ประชาชนอยูดีมีสุข
ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
2) ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม/ชุมชน

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
5) ยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาองคกร

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลเมืองปาน จึงไดหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร
ของ เทศบาล การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากร เทศบาลตําแหนงตางๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล
และฐานะตําแหนง ตามที่กําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลังของ เทศบาล ตลอดทั้งความจําเปนในดานความรู
ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการ
บริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลข้ึน

๑. หลักการและเหตุผล
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2.๑ วัตถุประสงค
๑. เพ่ือใหผูเขารับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลไดเรียนรูแบบแผนของทาง

ราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เขาใจถึงบทบาทและหนาท่ีและแนวทางการปฏิบัติตนเปนขาราชการท่ีดี
ตามหลักสูตรท่ี ก.เทศบาลกําหนด

๒. เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
๓. เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย

สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
๔. เพ่ือใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะทัศนคติท่ีดี

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕. เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผูอยูใต

บังคับบัญชา ท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเพ่ิงยายหรือโอนมาดํารงตําแหนง
ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน

๖. เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ใหมีความสามารถในการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ

๒.๒ เปาหมายการพัฒนา
๑. พนักงานเทศบาลท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลเขาใจแบบแผน

ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
๒. เพ่ือสงเสริมใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
๓. เพ่ือใหบุคลากรมีการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง ลดปญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน

สวนรวม
๔. เพ่ือใหผูบังคับบัญชาและผูอยูใตบังคับบัญชา มีความพรอมในการปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงข้ึน
๕. เพ่ือใหการประสานการทํางานเปนทีมและปฏิบัติหนาท่ีอยางสอดคลองกันและเปนระบบ
๖. เพ่ือพัฒนาสงเสริมความรูความสามารถดานการบริหารใหแกผูบริหารองคการบริหารสวน

ตําบลเมืองปาน
7. กลุมเปาหมายในการพัฒนา ประกอบดวย พนักงานเทศบาลเทศบาล พนักงานจาง คณะ

ผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลตําบล ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เทศบาลตําบลเมืองปาน ไดกําหนด
หลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงานเทศบาลแตละตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือ
หลายหลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ
๒. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ
๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
๔. หลักสูตรดานการบริหาร
๕. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม

2. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา

๓. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร



๓

5.1 วิธีการพัฒนาบุคลากร เทศบาล
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง เทศบาลตําบลจะเปนหนวยดําเนินการเอง

หรืออาจดําเนินการรวมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการอบรม
โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามความจําเปน และความเหมาะสม ดังนี้

๑) การปฐมนิเทศ อาจดําเนินการโดย เทศบาลตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.
เทศบาลจังหวัด) สํานักงานทองถ่ินจังหวัด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือ
สวนราชการอ่ืน ตามความจําเปนและเหมาะสม

๒) การฝกอบรม อาจดําเนินการโดย เทศบาลตําบล หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด (ก.เทศบาลจังหวัด) สํานักงานทองถ่ินจังหวัด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน หรือสวนราชการอ่ืน ตามความจําเปนและเหมาะสม

๓) การศึกษา หรือดูงาน อาจดําเนินงานในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานท่ีอยูในความสนใจ
และเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของ เทศบาล

๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัด (ก.เทศบาลจังหวัด) สํานักงานทองถ่ินจังหวัด กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือหนวยงาน
อ่ืนท่ีเก่ียวของ

๕) การสอนงาน ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีสอนงานใหกับผูอยูใตบังคับบัญชากอนมอบหมาย
งาน

๖) การใหคําปรึกษา ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีใหคําปรึกษาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม
๗) การประชุม จะจัดใหมีการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง อยางนอยเดือนละ ๑

ครั้ง และใหมีการเผยแพรความรูท่ีไดจากการเขาอบรม มาถายทอดใหพนักงานเทศบาลรับทราบ
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง เทศบาลตําบลเมืองปาน

กําหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร
(ดังตารางแนบทาย)

การใชงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาเปนไปตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖3)
ยุทธศาสตรการพัฒนาและการบริหารและพัฒนาองคกร และตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖3

5. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา

6. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา



๔

๑. กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตองทํารายงานผลการเขาอบรมพัฒนา ภายใน 15 วันทําการ
นับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตรี

๒. ใหผูบังคับบัญชาทําหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกอน
และหลังการพัฒนาตามขอ ๑

๓. นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสมกับความ
ตองการตอไป

๔. ผูบังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนระดับตามผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงาน

๕. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป โดย
LPA. ตองผานการปะเมินตัวชี้วัดไมนอยกวารอยละ ๗๕

๙. การติดตามและประเมินผล
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ตารางแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ 2561

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมายต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ส.ค. ก.ย.
1. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการปฏบิัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ

2. การสอนงาน
3. การฝกอบรม
4. การประชุม

๑. เทศบาล ดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานผูปฏิบตัิ
พนักงานจาง

2. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ 1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ
3. การศึกษาดูงาน

๑. เทศบาลดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานบริหาร
ตําแหนงสายงานผูปฏิบตัิ
พนักงานจาง
คณะผูบรหิาร/สมาชิก

สภา
3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะ 1. การฝกอบรม

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

3. การศึกษาดูงาน
4. การสอนงาน

๑. เทศบาลดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานบริหาร
ตําแหนงสายงานผูปฏิบตัิ
พนักงานจาง
คณะผูบรหิาร/สมาชิก

สภา
4. หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

3. การศึกษาดูงาน

๑. เทศบาลดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานบริหาร
คณะผูบรหิาร

5. หลักสูตรดานคณุธรรม  จริยธรรม 1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ
3. การศึกษาดูงาน

๑. เทศบาลดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานบริหาร
ตําแหนงสายงานผูปฏิบตัิ
พนักงานจาง
คณะผูบรหิาร/สมาชิก

สภา
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ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
1. หลักสูตรความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ
1
2

การฝกอบรมพนักงานสวนทองถ่ินท่ีบรรจุใหม
การฝกอบรมความรูท่ัวสํารับใชในงานปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาลท่ีไดรับการบรรจุใหม
พนักงานเทศบาลทุกคน

ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61

หนวยงานอ่ืน

2. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ

1
2

3

4

หลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ิน
หลักสูตรอํานวยการทองถ่ิน

หลักสูตรพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ

หลักสูตรพนักงานเทศบาล ประเภทท่ัวไป

นักบริหารงานทองถ่ิน จํานวน 1 ราย
นักบริหารงานท่ัวไป จํานวน 1 ราย
ผอ.กองคลัง จํานวน 1 ราย
ผอ.กองชาง จํานวน 1 ราย
พนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ อยางนอย
รอยละ 50
พนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ อยางนอย
รอยละ 50

ต.ค.60 - ก.ย.61

ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61
ต.ค.60 - ก.ย.61

หนวยงานอ่ืน

/3.หลักสูตร...
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3. หลักสูตรการบริหาร

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ

1
2
3
4
5

หลักสูตรนายก เทศบาล
หลักสูตรรองนายก เทศบาล
หลักสูตรเลขานุการสภา เทศบาล/เลขานุการนายกฯ
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา เทศบาล
หลักสูตรสมาชิกสภา เทศบาล

อยางนอย รอยละ 70 ต.ค.60 - ก.ย.61 หนวยงานอ่ืน
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ตารางแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ 2562

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมายต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ส.ค. ก.ย.
1. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการปฏบิัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ

2. การสอนงาน
3. การฝกอบรม
4. การประชุม

๑. เทศบาล ดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานผูปฏิบตัิ
พนักงานจาง

2. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ 1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ
3. การศึกษาดูงาน

๑. เทศบาลดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานบริหาร
ตําแหนงสายงานผูปฏิบตัิ
พนักงานจาง
คณะผูบรหิาร/สมาชิก

สภา
3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะ 1. การฝกอบรม

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

3. การศึกษาดูงาน
4. การสอนงาน

๑. เทศบาลดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานบริหาร
ตําแหนงสายงานผูปฏิบตัิ
พนักงานจาง
คณะผูบรหิาร/สมาชิก

สภา
4. หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

3. การศึกษาดูงาน

๑. เทศบาลดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานบริหาร
คณะผูบรหิาร

5. หลักสูตรดานคณุธรรม  จริยธรรม 1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ
3. การศึกษาดูงาน

๑. เทศบาลดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานบริหาร
ตําแหนงสายงานผูปฏิบตัิ
พนักงานจาง
คณะผูบรหิาร/สมาชิก

สภา
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ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
1. หลักสูตรความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ
1
2

การฝกอบรมพนักงานสวนทองถ่ินท่ีบรรจุใหม
การฝกอบรมความรูท่ัวสํารับใชในงานปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาลท่ีไดรับการบรรจุใหม
พนักงานเทศบาลทุกคน

ต.ค.61 - ก.ย.62
ต.ค.61 - ก.ย.62

หนวยงานอ่ืน

2. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ

1
2

3

4

หลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ิน
หลักสูตรอํานวยการทองถ่ิน

หลักสูตรพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ

หลักสูตรพนักงานเทศบาล ประเภทท่ัวไป

นักบริหารงานทองถ่ิน จํานวน 1 ราย
นักบริหารงานท่ัวไป จํานวน 1 ราย
ผอ.กองคลัง จํานวน 1 ราย
ผอ.กองชาง จํานวน 1 ราย
พนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ อยางนอย
รอยละ 50
พนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ อยางนอย
รอยละ 50

ต.ค.61 - ก.ย.62
ต.ค.61 - ก.ย.62

ต.ค.61 - ก.ย.62

ต.ค.61 - ก.ย.62

หนวยงานอ่ืน

/3.หลักสูตร...
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3. หลักสูตรการบริหาร

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ

1
2
3
4
5

หลักสูตรนายก เทศบาล
หลักสูตรรองนายก เทศบาล
หลักสูตรเลขานุการสภา เทศบาล/เลขานุการนายกฯ
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา เทศบาล
หลักสูตรสมาชิกสภา เทศบาล

อยางนอย รอยละ 70 ต.ค.61 - ก.ย.62 หนวยงานอ่ืน
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ตารางแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง
ประจําปงบประมาณ 2563

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมายต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ส.ค. ก.ย.
1. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการปฏบิัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ

2. การสอนงาน
3. การฝกอบรม
4. การประชุม

๑. เทศบาล ดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานผูปฏิบตัิ
พนักงานจาง

2. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ 1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ
3. การศึกษาดูงาน

๑. เทศบาลดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานบริหาร
ตําแหนงสายงานผูปฏิบตัิ
พนักงานจาง
คณะผูบรหิาร/สมาชิก

สภา
3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะ 1. การฝกอบรม

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

3. การศึกษาดูงาน
4. การสอนงาน

๑. เทศบาลดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานบริหาร
ตําแหนงสายงานผูปฏิบตัิ
พนักงานจาง
คณะผูบรหิาร/สมาชิก

สภา
4. หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

3. การศึกษาดูงาน

๑. เทศบาลดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานบริหาร
คณะผูบรหิาร

5. หลักสูตรดานคณุธรรม  จริยธรรม 1. การฝกอบรม
2. การประชุมเชิง

ปฏิบัติการ
3. การศึกษาดูงาน

๑. เทศบาลดําเนินการ และ
ก.เทศบาล
๒. สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถ่ิน
๓. หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ตําแหนงสายงานบริหาร
ตําแหนงสายงานผูปฏิบตัิ
พนักงานจาง
คณะผูบรหิาร/สมาชิก

สภา
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ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร
1. หลักสูตรความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ
1
2

การฝกอบรมพนักงานสวนทองถ่ินท่ีบรรจุใหม
การฝกอบรมความรูท่ัวสํารับใชในงานปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาลท่ีไดรับการบรรจุใหม
พนักงานเทศบาลทุกคน

ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย.63

หนวยงานอ่ืน

2. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ

1
2

3

4

หลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ิน
หลักสูตรอํานวยการทองถ่ิน

หลักสูตรพนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ

หลักสูตรพนักงานเทศบาล ประเภทท่ัวไป

นักบริหารงานทองถ่ิน จํานวน 1 ราย
นักบริหารงานท่ัวไป จํานวน 1 ราย
ผอ.กองคลัง จํานวน 1 ราย
ผอ.กองชาง จํานวน 1 ราย
พนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ อยางนอย
รอยละ 50
พนักงานเทศบาล ประเภทวิชาการ อยางนอย
รอยละ 50

ต.ค.62 - ก.ย.63
ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

ต.ค.62 - ก.ย.63

หนวยงานอ่ืน

/3.หลักสูตร...
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3. หลักสูตรการบริหาร

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ หนวยดําเนินการ

1
2
3
4
5

หลักสูตรนายก เทศบาล
หลักสูตรรองนายก เทศบาล
หลักสูตรเลขานุการสภา เทศบาล/เลขานุการนายกฯ
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภา เทศบาล
หลักสูตรสมาชิกสภา เทศบาล

อยางนอย รอยละ 70 ต.ค.62 - ก.ย.63 หนวยงานอ่ืน
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แนวทางการพัฒนาขาราชการ พนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง
ของ เทศบาลตําบลเมืองปาน

ในการบริหารงานขององคกรตาง ๆ ทรัพยากรทางการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุดขององคกรคือทรัพยากรมนุษย
ขององคกร เนื่องจากทรัพยากรมนษุยเปนผูใชทรัพยากรอ่ืนๆขององคกรในการดําเนินงานใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ี กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประเมินผล นอกนอกจากนี้ ปริมาณและคุณภาพของ
บุคลากรก็เปนอยางปจจัยตอความสําเร็จขององคกร ซึ่งการท่ีองคกรจะสามารถรักษาความสมดุลระหวาง
ปริมาณคนกับปริมาณงานและคุณภาพของบุคลากรใหเหมาะสมไดอยางตอเนื่อง องคกรจะตองมีการวาง
แผนการใชกําลังคนอยางเหมาะสม และมีการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับขององคกรใหมีศักยภาพอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ เทศบาลตําบลเมืองปาน ไดเล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรผูปฏิบัติงานในองคกร
อันไดแก ขาราชการและพนักงานจางในสังกัด ซึ่งจะเปนผูขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตรของหนวยงานให
สําเร็จตามจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ีกําหนดไว จึงไดกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
ไวดังนี้

1. จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมหรือการประชุมสัมมนา หรือการประชุมเชิงตามหนวยงาน
ตางๆ โดยเฉพาะการฝกอบรมตามสายงานของตนกับสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน การเขารับการฝกอบรมท่ีหนวยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาจัดข้ึน เพ่ือพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรใหสมารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. จัดใหมีการฝกอบรมหรือการประชุมสัมมนาบุคลากรในสังกัด โดยใหเทศบาลตําบลเมืองปาน
เปนผูจัดอบรมเอง หรือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลเคียงเพ่ือพัฒนาทักษะความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานเฉพาะดานหรือเฉพาะสายงานของบุคลากร

3. สงเสริมหรือสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความรูหรือประสบการณในการทํางานระหวางเจา
หนาท่ีทองถ่ินดวยกันเองหรือผูชํานาญงานหรือผูเชีย่วชาญจากสวนราชการอ่ืน ๆ ตลอดจนถึงการขอรับ
คําแนะนําปรึกษาจากผูกํากับดูแล หนวยงานตรวจสอบอ่ืน ๆ เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนตน

4. จัดใหมีการศึกษาดงูานองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการบริหารจัดการองคกรหรือการพัฒนาทองถ่ินในดานตาง ๆ เพ่ือให
บุคลากรสามารถนําความรูและประสบการณท่ีไดรับ มาปรับใชหรือประยุกตใชในการการปฏิบัติงานอันจะ
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหสูงข้ึน

5. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหตระหนักถึงการเปนผูรับใชประชาชนในพ้ืนท่ีการใหบริการ
ประชาชนดวยความรวดเร็ว เสมอภาค และท่ัวถึง อํานวยความสะดวกและลดข้ันตอนการใหบริการ
ประชาชน เพ่ือใหประชาชนหรือผูรับบริการไดรับความพึงพอใจจากการใหบริการของเจาหนาท่ี

6. สงเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการปฏิบัติงานมาก
ข้ึน เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือระยะเวลาในการบริการประชาชนลดความซ้ําซอน
ของงานและการใชทรัพยากรท่ีไมจําเปนลง อันจะเปนการใชงบประมาณของหนวยงานใหคุมคามากข้ึน

7. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาองคความรูในวิชาชีพของตนอยางตอเนื่องผาน
การศึกษาท่ังในระบบและนอกระบบ รวมถึงการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหบุคลากรไดรับความรูและสามารถ
ประยุกตใชความรูในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน และสงเสริมใหหนวยงานเปน
องคกรแหงการเรียนรูตอไป
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8. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนําหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีมาใช
อยางตอเนื่องและปฏิบัติงานตามหลักเกณฑดังกลาวใหสัมฤทธิ์ผลในทุกมิติหรือตัวชี้วัดท่ีรัฐบาลกําหนด
และตระหนักเปนอยางยิ่ง โดยมุงเนนท่ีจะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล คือการพัฒนาบุคลากรตาม
แนวทาง ไทยแลนด 4.0 เพ่ือประโยชนของประชาชนเปนหลัก  กลาวคือ

9. เปนเทศบาลตําบลท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกันมีการบริหารจัดการท่ีเปดเผย โปรงใส  ในการ
ทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของหนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซึ่งกันและกัน
ระหวางหนวยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางานระหวางกันและ
เปดกวางซึ่งการมีสวนรวม การสรางเครือขาย

10. เทศบาลตําบลเมืองปาน ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทํางานท่ีตองเขาใจประชาชน
เปนหลัก ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข
ปญหาความตองการและตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุก
สวนราชการ เพ่ือเปดโอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน  เทศบาลตําบลเมืองปาน  มุงเนนใหประชาชนใช
ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ  โดยเปด
ใหประชาชนใชบริการ WIFI ฟรี รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ีหนวยงาน  ใหขอมูล
ผานไลน  เว็บไซด  ของหนวยงานดวย
ท้ังนี้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองปาน ตามแนวทางขางตนนั้น กําหนดใหทุกตําแหนง
ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ซึ่งวิธีการพัฒนา  อาจใชวิธีการใด
วิธีการหนึ่ง เชน  การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  ฯลฯ
ประกอบในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล  เพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิด
ผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซึ่งการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการพัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของ
พนักงานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน
 การบริหารโครงการ
 การใหบริการ
 การวิจัย
 ทักษะการติดตอสื่อสาร
 การเขียนหนังสือราชการ
 การใชเทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน

สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ เทศบาลตําบลเมืองปาน เล็งเห็นวา มีความสําคัญ
อยางยิ่ง เนื่องจากวา บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนง ในสังกัดนั้น  มีท่ีมาของแตละคนไมเหมือนกันตางสถานท่ี
ตางภาค ตางภาษาถ่ิน  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมีความสําคัญและจําเปนอยาง
ยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงานสวนตําบลทุกคนท่ีพึงมี   เปนการ
หลอหลอมใหเกิดพฤตกิรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับเทศบาลตําบล
เมืองปาน   ประกอบดวย
 การมุงผลสัมฤทธ์ิ
 การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
 การเขาใจในองคกรและระบบงาน
 การบริการเปนเลิศ
 การทํางานเปนทีม
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ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการและพนักงานจางของเทศบาลตําบลเมืองปาน

เทศบาลตําบลเมืองปาน ไดจัดทําประกาศคุณธรรมจริยธรรมฯ สําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
โดยได ยึดถือปฏิบัติการมาอยางตอเนื่อง รายละเอียดตามประกาศนี้

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองปาน
เรื่อง นโยบายจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

เทศบาลตาํบลเมืองปาน
****************************************************

โดยท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ไดออกประกาศ ก.ถ.เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทาง
จริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 เพ่ือใหขาราชการ
พนักงานและลูกจางขององคปกครองสวนทองถ่ินยึดถือเปนหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 วรรคเจ็ด  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง ในการประชุมครั้งท่ี 10/2558 เมื่อวันท่ี
26 ตุลาคม 2558 เห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง เพ่ือยึดถือเปนหลัก แนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องกํากับความประพฤติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
เทศบาล

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังน้ี

1) การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองคกร

ท้ังน้ีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี 11 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559
(ลงช่ือ)

(นายศรีทน  นิวันต)ิ
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองปาน
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ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการและพนักงานจางของเทศบาลตําบลเมืองปาน

เทศบาลตําบลเมืองปาน ไดจัดทําประกาศคุณธรรมจริยธรรมฯ สําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
โดยได ยึดถือปฏิบัติการมาอยางตอเนื่อง รายละเอียดตามประกาศนี้

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองปาน
เรื่อง นโยบายจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

เทศบาลตาํบลเมืองปาน
****************************************************

โดยท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ไดออกประกาศ ก.ถ.เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทาง
จริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 เพ่ือใหขาราชการ
พนักงานและลูกจางขององคปกครองสวนทองถ่ินยึดถือเปนหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 วรรคเจ็ด  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง ในการประชุมครั้งท่ี 10/2558 เมื่อวันท่ี
26 ตุลาคม 2558 เห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง เพ่ือยึดถือเปนหลัก แนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องกํากับความประพฤติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
เทศบาล

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังน้ี

1) การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองคกร

ท้ังน้ีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี 11 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559
(ลงช่ือ)

(นายศรีทน  นิวันต)ิ
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองปาน
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ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการและพนักงานจางของเทศบาลตําบลเมืองปาน

เทศบาลตําบลเมืองปาน ไดจัดทําประกาศคุณธรรมจริยธรรมฯ สําหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ
โดยได ยึดถือปฏิบัติการมาอยางตอเนื่อง รายละเอียดตามประกาศนี้

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองปาน
เรื่อง นโยบายจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

เทศบาลตาํบลเมืองปาน
****************************************************

โดยท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ไดออกประกาศ ก.ถ.เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางทาง
จริยธรรมของขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 เพ่ือใหขาราชการ
พนักงานและลูกจางขององคปกครองสวนทองถ่ินยึดถือเปนหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 วรรคเจ็ด  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และ
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัดลําปาง ในการประชุมครั้งท่ี 10/2558 เมื่อวันท่ี
26 ตุลาคม 2558 เห็นชอบใหกําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงาน
จาง เพ่ือยึดถือเปนหลัก แนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องกํากับความประพฤติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
เทศบาล

พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังน้ี

1) การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองคกร

ท้ังน้ีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย

ประกาศ  ณ  วันท่ี 11 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2559
(ลงช่ือ)

(นายศรีทน  นิวันต)ิ
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองปาน
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ความปลอดภัยและสุขภาพในการดําเนินงาน

1. นโยบายขององคกรท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในการดําเนินงาน

ในดานความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานนั้น ใหพนักงานเทศบาล และลูกจางประจําทุกคน
เขารับการตรวจสุขภาพประจําปทุกคน เพ่ือปองกัน และรักษาโรคไดทันเวลา  และหากเจ็บปวย เขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลของรัฐ ก็ใหนําใบเสร็จคารักษาพยาบาล มาเบิกคารักษาพยาบาลได  อีกท้ังยังให
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง สามารถ มีสิทธิลาปวย ลาพักผอน ลากิจ ลาอุปสมทบได

2. แนวทางการดําเนินงาน
การตรวจสุขภาพประจําป ตองทําหนังสือแจงโรงพยาบาลท่ีตองการตรวจสุขภาพประจําป เชน โรงพยาบาล
เมืองลําปาง หรือ ศูนยโรคมะเร็ง  เพ่ือนัดวันเวลา ท่ีเขารับการตรวจสุขภาพประจําป  ท้ังนี้ในการตรวจ
สุขภาพประจําป ท่ีไดแจงใหโรงพยาบาลทราบนั้น พนักงานไมตองจายคารักษาพยาบาลกอน เพราะเม่ือ
ดําเนินการตรวจสุขภาพเสร็จ ทางโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จเพ่ือเรียกเก็บเงินจากหนวยงานโดยตรง

3. นโยบายการจัดการคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ใหพนักงานมีความสุขท่ีไดทํางาน  โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนภายนอกอาคารสํานักงาน ใหมีสวนสมุนไพร
และสวนหยอมในบริเวณท่ีพนักงานสามารถมองเห็นได เพ่ือพักสายตาในเวลาท่ีทํางาน และ ในอาคารท่ี
ทํางาน ก็ใหนําตนไม ดอกไมมาประดับในหองทํางาน เพ่ือเพ่ิมความเขียวชอุม เย็นสบายตาในท่ีทํางาน และ
เพ่ิมความสวยงามภายในหองทํางาน มีการจัดอาหารวาง เชน น้ําชา กาแฟ ขนมปง ใหไวรับประทานใน
ตอนพัก
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วินัยในการทํางาน

เทศบาลตําบลเมืองปาน ไดออกประกาศกําหนดเวลาในการทํางาน คือใหมาปฏิบัติราชการในวันทํางาน
ราชการ ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น . ท้ังนี้ในการมาปฏิบัติราชการ จะใชวิธีการเขียนชื่อ –สกุล และเวลา
มาทํางานและเวลากลับ ทุกคน และในวันหยุดราชการก็จะมีหนาท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติหนาท่ีเวร-ยามใน
วันหยุดราชการและเวลาหลังเลิกงาน และยังใหพนักงานเทศบาลทุกคน ตองมีวินัยตอผูบังคับบัญชา
ผูใตบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงาน

ความตองการและความคาดหวังของผูบริหาร พนักงานเทศบาล
พนักงานจาง และประชาชน

ผูบริหาร

ตองการให พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ พนักงานจางทุกคนในเทศบาลตําบลเมืองปาน
ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว โปรงใส ฉับไว ใสใจประชาชน  เนนใหการบริการดวยความเสมอภาคกับทุกคน

พนักงานเทศบาล

มีความเต็มในการใหบริการแกประชาชน ดวยความรวดเร็ว โปรงใส ฉับไว และเสมอภาค

ประชาชน

ไดรับการบริการท่ีดีท่ีสุด โดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก

.

.
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ตารางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจางรายบุคคล
เทศบาลตําบลเมืองปาน  อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
ตําแหนง ทักษะท่ีตองพัฒนา วิธีการ

พัฒนา ชวงเวลาพัฒนา

ปลัดเทศบาล 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน การบริหารจัดการ แผนงาน
งบประมาณ งานการคลัง งานชาง งาน
อํานวยการ  งานสาธารณสุข งานสิ่งแวดลอม
งานสภา ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

สํานักปลัดเทศบาล
หน.สํานักปลัด 1. สมรรถนะหลัก

2. สมรรถนะประจําผูบริหาร
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี เชน งาน
อํานวยการ งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานท่ัวไป  งานสภา งานรัฐพิธี  งาน
ท่ีไมอยูในสวนราชการอ่ืน

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

นักทรัพยากรบุคคล 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานเลื่อนข้ัน เลื่อนระดับ งาน
ประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรรหา
งานเงินเดือน คาจาง  คาตอบแทน งานเครื่อง
ราช งานเขียนโครงการ  งานฝกอบรม  งาน
บริการ  ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานแผน งบประมาณ
ขอบัญญัติฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

นักจัดการงานท่ัวไป 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานอํานวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป งาน
ธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี
งานท่ีไมอยูในสวนราชการอ่ืน

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส
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นักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผูสูงอายุ ดอยโอกาส งานสตรี งาน
พัฒนาชุมชน ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานจัดการศึกษา งานแผนงาน
วิชาการ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

เจาพนักงานสาธารณสุข 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

เจาพนักงานพัสดุ 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

ครู ผูดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงานการสอน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบตัิหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานการสอน  การดแูลเด็ก
ปฐมวัย การเขียนโครงการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส

พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก

2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานอํานวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป งาน
ธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี
งานท่ีไมอยูในสวนราชการอ่ืน

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส
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ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผูสูงอายุ ดอยโอกาส งานสตรี งาน
พัฒนาชุมชน ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

พนักงานขับรถยนต 1. สมรรถนะหลัก
2. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน เรียนรูการบํารุงรักษา
เครื่องยนต  มารยาทการใชรถใชถนน
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

ภารโรง 1. สมรรถนะหลัก
2. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน การรักษาเวลาปดเปดสํานักงาน
งานบริการ งานทําความสะอาด มารยาทใน
การตอนรับ ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก
2. งานท่ีจําเปนในการปฏิบตัิหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานการสอน การดแูลเด็ก
ปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งานประเมินผล
การศึกษา งานพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

พนักงานจางท่ัวไป
คนงานท่ัวไป 1. สมรรถนะหลัก

2. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานบํารุงรักษา ตนไม สนาม
หญา  งานบํารุงรักษาเครื่องยนตในเบื้องตน
งานออกแบบและตกแตงตนไมเลก็ใหญ /การ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจําเปน งานธุรการ
และสารบรรณ ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

กองคลัง
ผูอํานวยการกองคลัง 1. สมรรถนะหลัก

2. สมรรถนะประจําผูบริหาร
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบตัิหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน  งานอํานวยการ  งานบริหาร
งานการคลัง  งานงบประมาณ  งานสวัสดิการ
งานการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บ  งานพัสดุ
ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

นักวิชาการเงินและบญัชี 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานการเงิน  การบญัชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสาํคัญ ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือให
เขารวมอบรมในแตละ
โอกาส
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นักวิชาการคลัง 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานการเงิน  การบญัชี  งาน
ควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา ใบสาํคัญ ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

เจาพนักงานจัดเก็บรายได 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานจัดเก็บ  งานเขียนใบเสรจ็
งานภาษีอากร  งานการเงิน ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

เจาพนักงานพัสดุ 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

พนักงานจางท่ัวไป
คนงานท่ัวไป 1. สมรรถนะหลัก

2. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานจัดเก็บภาษี/การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจําเปน งานธุรการ
และสารบรรณ ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

กองชาง
ผูอํานวยการกองชาง 1. สมรรถนะหลัก

2. สมรรถนะประจําผูบริหาร
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

นายชางโยธา 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบตัิหนาท่ีใน
ตําแหนง

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

นักวิชาการพัสดุ 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานจัดซื้อ จัดจาง งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครภุัณฑ สํานักงาน งาน
วิธีการพัสดุ ตกลง สอบ ประกวดราคาพัสดุ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

เจาพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานอํานวยการ  งาน
บริหารงานท่ัวไป  งานประสานงานท่ัวไป งาน
ธุรการ งานสารบรรณ  งานสภา งานรัฐพิธี
งานท่ีไมอยูในสวนราชการอ่ืน

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส
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นายชางเขียนแบบ 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง นายชางเขียนแบบ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

พนักงานจางตามภารกิจ
ผูชวยนายชาง โยธา 1. สมรรถนะหลัก

2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน งานโยธา งานออกแบบและ
ควบคุมงานกอสราง  งานสารบรรณ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

ผูชวยนายชางไฟฟา 1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง เชน การซอมแซมไฟฟา
เครื่องใชไฟฟา ระบบไฟฟา อุปกรณสํานักงาน
ฯลฯ

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส

หนวยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1. สมรรถนะหลัก

2. สมรรถนะประจําสายงาน
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ีใน
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ฝกอบรม
ศึกษาดูงาน

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส
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ภาคผนวก

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร
- รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ


