แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

เทศบาลต้าบลน้าแพร่พฒ
ั นา
อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
งานการเจ้าหน้าที่
ส้านักปลัด

บทน้า
การจัดท้าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
มีวัตถุป ระสงค์เพื่อให้ บุ คลากรมองเห็ นความก้าวหน้าในสายอาชี พ และมีห ลั กเกณฑ์ในการแต่งตั้ ง
โยกย้าย และการสับเปลี่ยนหมุนเวียนต้าแหน่งที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งจะท้าให้บุคลากร
เกิดความมั่นใจในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ก่อให้ เกิดการ
กระตุ้นการพัฒนาตนเองไปสู่ความส้าเร็จในอาชีพ รวมทั้งเพื่อเป็นการดึงดูด จูงใจ และรักษาบุคลากรที่มี
ความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป ซึ่งในการจัดท้าแผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพฉบับนี้
เป็นการจัดท้าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อเป็นการเตรียมความพร้ อมขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการปรั บ เข้ า สู่ ร ะบบจ้ า แนกต้ า แหน่ ง ในระบบแท่ ง ซึ่ ง จะเข้ า สู่ ร ะบบในวั น ที่
1 มกราคม 2559 นี้

งานการเจ้าหน้าที่
ส้านักปลัด เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
1 ธันวาคม 2558

มาตรการส่งเสริมบุคลากรให้ก้าวหน้าตามเส้นทางสายอาชีพ
เทศบาลต้าบลน้าแพร่พัฒนา อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
--------------------------------------------------------------------------------------------1. ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตราก้าลัง
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา แบ่งโครงสร้างส่วนราชการ เป็น 4 ส่วน ดังนี้
1.1 ส้ า นั กปลัด เทศบาล ให้ มี ห น้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบเกี่ ยวกับ ราชการทั่ว ไปของ
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา และราชการที่มิได้ก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนาโดยเฉพาะ รวมทั้งก้ากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนาให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ต้าบลน้้าแพร่พัฒนา แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 9 งาน คือ
ฝ่ายอ้านวยการ
1.1.1 งานบริหารทั่วไป
1.1.2 งานการเจ้าหน้าที่
1.1.3 งานกฎหมายและคดี
1.1.4 งานนโยบายและแผน
1.1.5 งานสวัสดิการสังคม
1.1.6 งานส่งเสริมเกษตรและปศุสัตว์
1.1.7 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.1.8 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.1.9 งานทะเบียนราษฎร
1.2 กองคลัง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน้าส่งเงิน
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส้าคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง
ค่าตอบแทนเงินบ้าเหน็จ บ้านาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดท้างบประมาณฐานะทางการเงิน การ
จัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท้าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการ
เบิกจ่าย งานท้างบทดลองประจ้าเดือน ประจ้าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 3 งาน คือ
ฝ่ายบริหารงานคลัง
1.2.1 งานการเงินและบัญชี
1.2.2 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
1.2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน

1.3 กองช่าง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส้ารวจ ออกแบบ การจัดท้า
ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและรับรองคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ
การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อม
บ้ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ้ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวม
ประวั ติติ ดตาม ควบคุ ม การปฏิบั ติง านเครื่อ งจั ก ร การควบคุม การบ้า รุ งรั กษาเครื่ องจัก รกลและ
ยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้้ามันเชื้อเพลิง
และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 4 งาน คือ
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
1.3.1 งานสาธารณูปโภค
1.3.2 งานวิศวกรรม
1.3.3 งานผังเมือง
1.3.4 งานธุรการ
1.4 กองการศึกษา มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนการ งาน
การศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่
อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งงานภายในเป็น 1 ฝ่าย 2 งาน คือ
ฝ่ายบริหารงานการศึกษา
1.4.1 งานบริหารงานการศึกษา
1.4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก้าลัง 3 ปี
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลน้าแพร่พัฒนา
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
หน่วยตรวจสอบภายใน

ส้านักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

ฝ่ายอ้านวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

ฝ่ายบริหารงานการคลัง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานการศึกษา

1.งานบริหารทั่วไป
2.งานการเจ้าหน้าที่

3.งานกฎหมายและคดี
4.งานนโยบายและแผน
5.งานสวัสดิการสังคม
6.งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสตั ว์
7.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9.งานทะเบียนราษฎร

1. งานการเงินและบัญชี
2. งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
3. งานพัสดุและทรัพย์สิน

1. งานสาธารณูปโภค
2. งานวิศวกรรม
3. งานผังเมือง
4. งานธุรการ

1. งานบริหารงานการศึกษา
2. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต้าบลน้าแพร่พัฒนา
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) (1)
หน่วยตรวจสอบภายใน

ส้านักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)

ฝ่ายอ้านวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1)

ฝ่ายบริหารงานคลัง

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ายบริหารงานการศึกษา

1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ (1)
2. นิติกรช้านาญการ (1)
3. นักวิชาการเกษตรช้านาญการ (1)
4. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตั ิการ (1)
5. เจ้าพนักงานสาธารณสุขช้านาญงาน (1)

1. นักวิชาการเงินและบัญชีช้านาญการ (1)
2. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบตั ิการ (1)
3. เจ้าพนักงานพัสดุช้านาญงาน (1)

1. เจ้าพนักงานธุรการช้านาญงาน (1)
2. นายช่างโยธาช้านาญงาน (1)
3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน (1)

1. ครู ค.ศ.1 (1)
2. ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย (1)
3. ผู้ดูแลเด็ก (1)
4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (2)

ข้อมูลบุคลากร (สายทัว่ ไป สายวิชาการ สายอ้านวยการ สายบริหาร)
ประเภทบุคลากร

จ้านวน
ต่้ากว่า ป.ตรี

สายบริหาร
ข้าราชการ
สายอ้านวยการ
ข้าราชการ
สายวิชาการ
ข้าราชการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
สายทั่วไป
ข้าราชการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานครูเทศบาล
ข้าราชการ
พนักงานจ้าง
รวม

วุฒการศึกษา
ป.ตรี

ป.โท

1

1

5

3

2

5
5

3
4

2
1

5
3
2
6

5
3
1

2
1
35

1
6

7

1
1
22

1
6

หลักการและแนวคิด
บุคลากรส้าคัญอย่างไร องค์การใดต้องการ เป็นองค์การชั้นน้าและสร้างความส้าเร็จให้กับองค์การนั้น จ้าเป็น
จะต้องมีการสร้างทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) ให้เกิดกับองค์การ กล่าวคือ บุคลากรเป็นสิ่งส้าคัญที่สุดของ
องค์การ ซึ่งจะมีทิศทางไปทางใด ขึ้นอยู่กับ คุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร ขององค์การนั้นๆ
มาตรการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต้าบลน้าแพร่พัฒนา
ในการพัฒนาบุคลากร มีวิธีด้าเนินการโดยใช้วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
1. การปฐมนิเทศ เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรในองค์การ ที่เข้ามาท้างานใหม่ หรือผู้ที่รับราชการมา
นานแล้ว แต่เพิ่งย้ายสับเปลี่ยน หรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานหน้าที่ใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์ส้า หรับ
แนะน้าชี้แจง ให้ทราบความรู้ทั่วๆ ไป กฎ ระเบียบ สร้างความคุ้นเคยกับผู้ร่วมงาน ลักษณะโครงสร้างขององค์การ นโยบาย
ขององค์การ เพื่อให้สมาชิกใหม่เข้าใจวัตถุประสงค์ รวมทั้งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมขององค์การ เพื่อสร้างความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ในการท้างานต่อไป
2. การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนซึ่งมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากรให้มี ความรู้ความช้านาญ
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สามารถน้า มาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงการกระท้า หรือ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคคล
3. การส่งเสริมด้านวิชาการ มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากร ได้รับความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น และ สามารถท้าได้หลาย
รูปแบบ เน้นในเรื่องของการให้ความรู้
4. การไปศึกษาดูงาน เป็นการเพิ่มพูน ความรู้ของบุคลากรให้มีความรู้ยิ่งขึ้น การที่บุคลากรท้า งาน อยู่ที่ใดนานๆ
ความรู้ความสามารถอาจล้าสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงต้องส่งบุคลากร ไปศึกษาดูงานใน
หน่วยงานที่มีระบบการท้างานที่ดีและทันสมัย
5. การส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ เป็นการพัฒนาบุคลากรอีกวิธีหนึ่ง ที่จะท้า ให้บุคลากรมีความรู้ เพิ่มขึ้น หรืออาจ
ได้รับความรู้ใหม่
มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา จึงต้องมี ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถคัด
สรรบุคคลที่ดี มีคุณภาพเข้ามาท้า งานในเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนาได้ มีระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถ
ของบุคลากร มีกลไกที่วางเส้นทางสู่ความก้าวหน้าในอาชีพให้กับบุคลากร สามารถดูแล รักษา และพัฒนาบุคลากรให้มีขีด
ความสามารถและค่านิยมหลักที่สอดคล้องกับความต้องการและความท้าทายของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา ในแต่ละ
ช่วงเวลา ในขณะเดียวกันบุคลากรต้องมีความสุขกับการท้างานและสามารถสร้างคุณค่า ให้กับเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
ได้อย่างเหมาะสม” ประกอบด้วย
1. ระบบการวางแผนอัตรากพลังบุคลากร
2. ระบบการคัดเลือกและสรรหาบุคลากร
3. ระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
5. ระบบเส้นทางอาชีพ
6. ระบบสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์
7. ระบบค่าตอบแทน

มาตรการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ของเทศบาลต้าบลน้าแพร่พัฒนา
การที่องค์กรจะประสบความส้า เร็จได้ ต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถและ ทักษะที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบั ติงานในหน้ าที่ให้ บ รรลุ ผ ลอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ซึ่งวิธีการหนึ่งซึ่งจะช่ว ยให้ บุคลากรในหน่ว ยงานมี ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้เวลาในการพั ฒนาไม่มากนักคือการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร ในการพัฒนา
บุคลากรของวิทยาลัยฯ นอกจากการมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเด็นหลักคือ Page 7 การพัฒนาคุณวุฒิทาง
การศึกษา และการพัฒนาต้า แหน่งทางวิชาการแล้ว เทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนายังได้ค้านึงถึงการพัฒนาสมรรถนะของ
บุ คลากร โดยมีจุ ดประสงค์เ พื่อเปลี่ ย นแปลงพฤติกรรมการท้า งานและผลการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในทันที ด้วยการท้า ให้บุคลากรเกิดทักษะเฉพาะด้าน ซึ่งมี ความส้าคัญต่อการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานทั้งของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา และของบุคลากรเอง กระบวนการในการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากรเริ่ม
จากการวิเคราะห์ภารกิจหลักของเทศบาล ภาระงานตามมาตรฐานส้าหรับแต่ละต้าแหน่ง และการประเมินความต้องการ
ขององค์กรและความต้องการของบุคลากรเอง โดยให้บุคลากรแต่ละคนระบุความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง
ในแผนพัฒนาตนเอง และผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เช่น
1) การพัฒนาระบบพี่เลี้ยง
2) การฝึกอบรม
3) การฝึกปฏิบัติ
4) การเข้าร่วมการสัมมนา / ประชุมเชิงปฏิบัติการ
5) การศึกษาดูงาน
6) การพบผู้เชี่ยวชาญ และอื่นๆ
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อการพัฒนาบุคลากร
1. บริบทและสิ่งแวดล้อมภายนอก การประกันคุณภาพหน่วยงานหรือองค์กรปัจจุบันให้ความส้าคัญต่อการสร้าง
ความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และมีแนวคิดบางประการที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น การใช้ยุทธศาสตร์ “ป้องกัน”
มากกว่า “แก้ไข” การสร้างความไว้วางใจและยอมรับซึ่งกันและกันมากกว่าการสร้างศูนย์อ้า นาจหรือการพึ่งพารวมทั้งการ
สร้างจิตส้านึก คุณภาพของบุคลากรด้วยการประเมินตนเองและน้า ผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและ
องค์กรเป็นส้าคัญ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรเทศบาลต้ า บลน้้ า แพร่ พั ฒ นา ตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร 2558 - 2560
เพื่อเสริมสร้าง ให้ข้าบุคลากรมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญก้า ลังใจในการปฏิบัติราชการเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐและประโยชน์สุขประชาชน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ประการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของสมรรถนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย และเข้าถึง
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผู้น้าการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์การโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ให้สามารถเป็นผู้น้าตนเอง ผู้น้าทีม ผู้น้าองค์การ และผู้น้าเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกระดับให้มีพลังกายที่เข้มแข็งและพลังใจ
ที่พร้อมอุทิศตนเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน

2. บริบทและสิ่งแวดล้อมภายใน นโยบายในด้านการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต้าบลน้้าแพร่พัฒนา
ก้าหนดให้มีการปลูกฝังค่านิยมหลักแก่บุคลากรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานซึ่ง น้าไปสู่การบรรลุวิสัยทั ศน์และเป้าหมายของ
หน่วยงาน เป็นที่ยอมรับทั่วไปและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยระบบบริหารงานบุคคลควรเป็นระบบที่มี
2.1 กระบวนการสรรหาที่เอื้อต่อการได้คนดีและคนเก่ง
2.2 มีระบบการมอบหมายงานที่ดี
2.3 มีระบบการก้าหนดค่าตอบแทนตามค่าของงาน
2.4 เน้นค่างานมากกว่าจ้านวนคน
นอกจากนี้ระบบควรส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในโลกยุคใหม่ ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นคน
ดีและเก่งที่สามารถท้างานได้เต็มศักยภาพ มีระบบการเจริญเติบโตของบุคลากรที่ชัดเจน และมีระบบประเมินผลงานการ
ท้างานในทุกระดับที่เน้นผลลัพธ์ มีความเที่ยงตรงโปร่งใส และเป็นธรรม

