แผนพัฒนาบุคลากร

(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)

เทศบาลตําบลชะเมา
อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คํานํา
ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๔ กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวนที่ ๔ การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ไดกําหนดใหเทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ โดย
ผูบังคับบัญชาตองพัฒนา ๕ ดาน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะของงานแต
ละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานศีลธรรมคุณธรรม นั้น
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลัก เกณฑแ ละเงื่อ นไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขอ ๒๘๘
ถึงขอ ๓๒๖ เทศบาลตําบลชะเมา จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลชะเมา ปงบประมาณ
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ขึ้น โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 –
๒๕๖3) ของเทศบาลตําบลชะเมา และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากรพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
เทศบาลตําบลชะเมา

สารบัญ
หนา
สวนที่ ๑ หลักการและเหตุผล
สวนที่ ๒ วัตถุประสงคและเปาหมาย
สวนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา
สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
สวนที่ ๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
สวนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
- คําสั่งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลชะเมา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลชะเมา

๑-๓
๔
๕
๖-๑๒
๑๓-๑๔
๑๕

สวนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลชะเมา
๑.๑ ภาวการณเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ตางๆ โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน
เพื่อแสวงหารูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู ที่มีอยูภายใน
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาวาดว ยหลักเกณฑแ ละวิธีการบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สร า งวิ สั ย ทั ศ น แ ละปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องข า ราชการในสั ง กั ด ให เ ป น บุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรว มกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลอง
กับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีต
จนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรู
เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข า ราชการ เพื่ อ ให ข า ราชการทุ ก คนเป น ผู มี ค วามรู ความสามารถในวิ ช าการสมั ย ใหม ต ลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อ
การนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามทีค่ ณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕ต ในหมวดที่ ๑๔
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวนที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ไดกําหนดใหเทศบาลมี
การมีการพัฒนาพนักงานเทศบาล กอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา ๕ ดาน
ดังนี้
๑. ดานความรูทวั่ ไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูแ ละทักษะของงานแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร
๔. ดานคุณสมบัติสว นตัว
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม
เพื่อใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขอ ๒๘๘ ถึง
ขอ ๓๒๖ จึงไดจดั ทําแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาลตําบลชะเมา ขึน้ โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผน
อัตรากําลัง ๓ ป (ปงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖3) ของเทศบาลตําบลชะเมา และจัดทําใหครอบคลุมถึง
บุคลากรพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลชะเมา
๑.๔ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะหของแตละที่จริงๆ)
จุดแข็ง (Strengths)

จุดออน (Weaknesses)

๑. มีเจาหนาทีแ่ ละผูร ับผิดชอบในแตละตําแหนง
ชัดเจน สามารถปฏิบตั ิงานไดสะดวกรวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ
๒. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
๓. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
ใหทนั สมัยอยูเสมอ
๔. มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
๕. ผูบ ริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาทั้งดาน
วิชาการและดานพัฒนาบุคลากร
โอกาส (Opportunities)
๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและการ
แขงขัน
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
สวนตําบลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
๔. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบตั ิงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑. การปฏิบัตงิ านภายในสวนราชการและระหวาง
ภาคสวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน
๒. เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิ านยังขาดความรูท ี่เปนระบบ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. เจาหนาที่มคี วามตระหนักในหนาทีแ่ ละความ
รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย
๔. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนา
แนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิด
สิ่งจูงใจและขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการ
และเจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ภัยคุกคาม(Threats)
๑. ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบตั ิงาน
๒. กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๕ ประเด็นที่ตองพัฒนา
๑. ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน
๒. ควรมีการพัฒนาองคความรูเพื่อสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ
๓. บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ
๔. พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
๕. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานขาราชการ
๖. วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม
๗. พัฒนาการกระจายอํานาจ
๘. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ

สวนที่ ๒
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
๒.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
๑. เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกบั เทศบาลตําบลชะเมา
๒. เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ใหเกิดขึ้นกับบุคลากรของเทศบาลตําบลชะเมา
๓. เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลตําบลชะเมา ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบตั ิงานดังนี้
๑. ดานความรูทวั่ ไปในการปฏิบัติงาน
๒. ดานความรูแ ละทักษะของงานแตละตําแหนง
๓. ดานการบริหาร
๔. ดานคุณสมบัติสว นตัว
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม
๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาพนักงานสวนทองถิน่ พนักงานเทศบาล
๒. การพัฒนาพนักงานสวนทองถิน่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง

สวนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖๐)
๑. หลักสูตรปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล)
๒. หลักสูตรหัวหนาสํานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
๓. หลักสูตรผูอาํ นวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
๔. หลักสูตรผูอาํ นวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง)
5. หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน
6. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
7. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
8. หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ
9. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
๑0. หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ
๑1. หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได
๑2. หลักสูตรนายชางโยธา
13. หลักสูตรเจาพนักงานประปา
๑4. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง
15. หลักสูตรระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พศ. ๒๕๒๖

16. การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
17. พัฒนาระบบ IT ใหมปี ระสิทธิภาพ

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
ปงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดเทศบาลหรือ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ปลัดเทศบาลใหมีทักษะ ความรู และ
ความเขาใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
๒ หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหนาสํานักปลัด เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
หัวหนาสวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ
ความรูและความเขาใจในการบริหารงาน
ในหนาที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
๓ หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
กองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ หัวหนาสวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ
ความรูและความเขาใจในการบริหารงาน
ในหนาที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
๔ หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
กองชางหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ หัวหนาสวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ
ความรูและความเขาใจในการบริหารงาน
ในหนาที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

การดําเนินการ

ป
ป
ป
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ดําเนินการ
เอง

สงฝกอบรมกับ
หนวยงานอื่น

(จํานวน
คน)

(จํานวน
คน)

(จํานวน
คน)

๑

/

หัวหนาสวนแตละสวนไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

ผูอํานวยการกองคลังแตละสวน
ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

ผูอํานวยการกองชางแตละสวน
ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

ปลัดเทศบาลไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป

๑

๑

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
ปงบประมาณที่พัฒนา

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

การดําเนินการ

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
ป
ป
ป
เทศบาล
สงฝกอบรม
๒๕61 ๒๕62 ๒๕๖3 ดําเนินการ กับหนวยงาน
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
เอง
อื่น
คน)
คน)
คน)
๑
/
๑
๑

๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห
นโยบายและแผนหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวของ

พนักงานเทศบาล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครัง้ /ป

๖

พนักงานเทศบาล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครัง้ /ป

1

1

1

/

พนักงานเทศบาล ไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครัง้ /ป

1

1

1

/

๗

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แตละระดับแตละตําแหนงให
สามารถปฏิบตั ิงานไดดียงิ่ ขึน้
หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
บุคคลหรือหลักสูตรอืน่ ที่เกี่ยวของ เขาใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แตละระดับแตละตําแหนงให
สามารถปฏิบตั ิงานไดดียงิ่ ขึน้
หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
หรือหลักสูตรอืน่ ที่เกี่ยวของ
แตละระดับแตละตําแหนงให
สามารถปฏิบตั ิงานไดดียงิ่ ขึน้

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
ปงบประมาณที่พัฒนา

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แตละระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงิน
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่
แตละระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
เกี่ยวของ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
๑0 หลักสูตรเกี่ยวกับ เจาพนักงานพัสดุ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
แตละระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
๑1 หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
จัดเก็บรายไดหรือหลักสูตรอื่นที่
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เกี่ยวของ
แตละระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
8 หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงาน
ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

การดําเนินการ
พนักงานเทศบาลไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ป
๒๕61
(จํานวน
คน)

2

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
ป
ป
เทศบาล
สงฝกอบรม
๒๕62 ๒๕๖3 ดําเนินการ กับหนวยงาน
(จํานวน (จํานวน
เอง
อื่น
คน)
คน)
2

2

/

พนักงานเทศบาลไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

1

1

1

/

พนักงานเทศบาลไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานเทศบาลไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
ปงบประมาณที่พัฒนา

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

๑2 หลักสูตรเกี่ยวกับ นายชางโยธาหรือ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
แตละระดับแตละตําแหนงให
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
๑3 หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงาน
ประปาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แตละระดับแตละตําแหนงให
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
๑4 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจางแต เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ละตําแหนงหรือหลักสูตรอื่นที่
แตละระดับแตละตําแหนงให
เกี่ยวของ
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

การดําเนินการ
พนักงานเทศบาลไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

ป
๒๕61

ป
๒๕62

2

2

(จํานวน
คน)

(จํานวน
คน)

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
ป
เทศบาล
สงฝกอบรม
๒๕๖3 ดําเนินการ กับหนวยงาน
(จํานวน
เอง
อื่น
คน)
2

/

พนักงานเทศบาลไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป

๑

๑

๑

/

พนักงานจางไดรับการฝกอบรม
๑ ครัง้ /ป

5

5

5

/

สวนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
ปงบประมาณที่พัฒนา

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับระเบียบ
๑5 หลักสูตรระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 ใหแกพนักงาน
พ.ศ. 2526
เทศบาลและพนักงานจาง
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
๑6 การสงเสริมระบบคุณธรรม
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต
จริยธรรม
ละระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู และความ
๑7 การพัฒนาระบบ IT ใหมี
เขาใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต
ประสิทธิภาพ
ละระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

การดําเนินการ
จัดอบรมใหพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจาง

ป
๒๕61

ป
๒๕62

25

-

(จํานวน
คน)

(จํานวน
คน)

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
ป
เทศบาล
สงฝกอบรม
๒๕๖3 ดําเนินการ กับหนวยงาน
(จํานวน
เอง
อื่น
คน)
-

พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จาง ไดรับการฝกอบรม ๑
ครั้ง/ป

25

25

25

ติดตั้ง Internet ใหทุกสวน
ราชการ

25

25

25

/

/

/

สวนที่ ๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตําบลชะเมา อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)
๒๕61
๒๕62
๒๕๖3

ที่มาของงบประมาณ

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดเทศบาลหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวของ
๒ หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหนาสํานักปลัดหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๓ หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการกองคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๔ หลักสูตรเกี่ยวกับผูอํานวยการกองชางหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะหนโยบาย
และแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๘ หลักสูตรเกี่ยวกับ เจาพนักงานธุรการหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชี
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับ เจาพนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับ เจาพนักงานจัดเก็บรายได
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๑๒ หลักสูตรเกี่ยวกับ นายชางโยธาหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวของ
๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับ เจาพนักงานประปาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๑๔ หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง
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เทศบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๑๕ หลักสูตรระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526

-

-

-

-

สวนที่ ๕ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
เทศบาลตําบลหนองหลวง อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร
๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑๖ การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๑๗ พัฒนาระบบ IT ใหมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

ที่มาของงบประมาณ

-

-

-

เทศบัญญัติงบประมาณ

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

สวนที่ ๖
การติดตามประเมินผล
๑. องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล
ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตําบลหนองหลวง
ประกอบดวย
๑. นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตําบลชะเมา
กรรมการ
๓. ผูอาํ นวยการกองคลัง
กรรมการ
๔. ผูอาํ นวยการรกองชาง
กรรมการ
๕. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
๖. นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ใหคณะกรรมการ มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานเทศบาล กําหนด
วิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดําเนินการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลตอนายกเทศมนตรีตําบลหนองหลวงทราบ

ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลการ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)

