แผนพัฒนาบุคลากร
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)

เทศบาลตาบลชะเมา
อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คานา
ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่
25 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๔ กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๔ การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ได้กาหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดย
ผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะของงานแต่
ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรมคุณธรรม นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง
หลัก เกณฑ์แ ละเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๘๘
ถึงข้อ ๓๒๖ เทศบาลตาบลชะเมา จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลชะเมา ปีงบประมาณ
(พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) ขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –
๒๕๖6) ของเทศบาลตาบลชะเมา และจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลากรพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลชะเมา

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา
ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
- คาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลชะเมา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลชะเมา

๑-๓
๔
๕
๖-๑๒
๑๓-๑๔
๑๕

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลชะเมา
๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน
เพือ่ แสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายใน
องค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้ มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องข้ า ราชการในสั ง กั ด ให้ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้รว่ มกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีต
จนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้ า ราชการ เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการทุ ก คนเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถในวิ ช าการสมั ย ใหม่ ต ลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อ
การนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามทีค่ ณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๕ต ในหมวดที่ ๑๔
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้กาหนดให้เทศบาลมี
การมีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน
ดังนี้
๑. ด้านความรู้ทวั่ ไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรูแ้ ละทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติสว่ นตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๘๘ ถึง
ข้อ ๓๒๖ จึงได้จดั ทาแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาลตาบลชะเมา ขึน้ โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผน
อัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6) ของเทศบาลตาบลชะเมา และจัดทาให้ครอบคลุมถึง
บุคลากรพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลชะเมา

๑.๔ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะห์ของแต่ละที่จริงๆ)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีเจ้าหน้าทีแ่ ละผูร้ ับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง
ชัดเจน สามารถปฏิบตั ิงานได้สะดวกรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์
๒. มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
๓. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
ให้ทนั สมัยอยู่เสมอ
๔. มีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบตั ิงาน
๕. ผูบ้ ริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการและด้านพัฒนาบุคลากร
โอกาส (Opportunities)
๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการ
แข่งขัน
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
๔. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบตั ิงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. การปฏิบัตงิ านภายในส่วนราชการและระหว่าง
ภาคส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ านยังขาดความรูท้ ี่เป็นระบบ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. เจ้าหน้าที่มคี วามตระหนักในหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
๔. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนา
แนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิด
สิ่งจูงใจและขวัญกาลังใจ ที่จะทาให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ทุ่มเทกาลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ภัยคุกคาม(Threats)
๑. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงาน
๒. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

๑.๕ ประเด็นที่ต้องพัฒนา
๑. ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทางานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
๒. ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ
๓. บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
๔. พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๕. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานข้าราชการ
๖. วางแผนบริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสม
๗. พัฒนาการกระจายอานาจ
๘. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ

ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๒.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๑. เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กบั เทศบาลตาบลชะเมา
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของเทศบาลตาบลชะเมา
๓. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลชะเมา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบตั ิงานดังนี้
๑. ด้านความรู้ทวั่ ไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรูแ้ ละทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติสว่ นตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิน่ พนักงานเทศบาล
๒. การพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิน่ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕๖6)
๑. หลักสูตรปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล)
๒. หลักสูตรหัวหน้าสานักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป)
๓. หลักสูตรผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)
๔. หลักสูตรผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
5. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
7. หลักสูตรนักจัดการงานทัว่ ไป
8. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
9. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ
10. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี
๑1. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ
๑2. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
๑3. หลักสูตรนายช่างโยธา
14. หลักสูตรเจ้าพนักงานประปา
๑5. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
16. หลักสูตรระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พศ. ๒๕๒๖
17. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
18. พัฒนาระบบ IT ให้มปี ระสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)
เทศบาลตาบลชะเมา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดเทศบาลหรือ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปลัดเทศบาลให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
๒ หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสานักปลัด เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
๓ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อานวยการ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
กองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
๔ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อานวยการ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
กองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงาน
ในหน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ปี
ปี
ปี
๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ดาเนินการ
เอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น

(จานวน
คน)

(จานวน
คน)

(จานวน
คน)

ปลัดเทศบาลได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วนแต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

ผู้อานวยการกองคลังแต่ละส่วน
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

ผู้อานวยการกองช่างแต่ละส่วน
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)
เทศบาลตาบลชะเมา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง้ /ปี

๖

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง้ /ปี

1

1

1

/

พนักงานเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครัง้ /ปี

1

1

1

/

๗

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละตาแหน่งให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียงิ่ ขึน้
หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากร เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
บุคคลหรือหลักสูตรอืน่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละตาแหน่งให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียงิ่ ขึน้
หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
หรือหลักสูตรอืน่ ที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละตาแหน่งให้
สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียงิ่ ขึน้

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี
ปี
ปี
เทศบาล
ส่งฝึกอบรม
๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6 ดาเนินการ กับหน่วยงาน
(จานวน (จานวน (จานวน
เอง
อื่น
คน)
คน)
คน)
๑
๑
๑
/

ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)
เทศบาลตาบลชะเมา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปี
๒๕64
(จานวน
คน)

8 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงิน
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เกี่ยวข้อง
แต่ละระดับแต่ละตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
๑0 หลักสูตรเกี่ยวกับ เจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
๑1 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เกี่ยวข้อง
แต่ละระดับแต่ละตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี
ปี
เทศบาล
ส่งฝึกอบรม
๒๕65 ๒๕๖6 ดาเนินการ กับหน่วยงาน
(จานวน (จานวน
เอง
อื่น
คน)
คน)

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

2

2

2

/

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

1

1

1

/

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)
เทศบาลตาบลชะเมา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

๑2 หลักสูตรเกี่ยวกับ นายช่างโยธาหรือ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละตาแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
๑3 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
ประปาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละตาแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
๑4 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
ละตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เกี่ยวข้อง
แต่ละระดับแต่ละตาแหน่งให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี
เทศบาล
ส่งฝึกอบรม
๒๕๖6 ดาเนินการ กับหน่วยงาน
(จานวน
เอง
อื่น
คน)

ปี
๒๕64

ปี
๒๕65

(จานวน
คน)

(จานวน
คน)

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

2

2

2

/

พนักงานเทศบาลได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานจ้างได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

5

5

5

/

การดาเนินการ

ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)
เทศบาลตาบลชะเมา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

๑5 หลักสูตรระเบียบสานัก
เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
พ.ศ. 2526
บรรณ พ.ศ. 2526 ให้แก่พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
๑6 การส่งเสริมระบบคุณธรรม
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
จริยธรรม
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
๑7 การพัฒนาระบบ IT ให้มี
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
ประสิทธิภาพ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละตาแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี
เทศบาล
ส่งฝึกอบรม
๒๕๖6 ดาเนินการ กับหน่วยงาน
(จานวน
เอง
อื่น
คน)

ปี
๒๕64

ปี
๒๕65

(จานวน
คน)

(จานวน
คน)

จัดอบรมให้พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง

25

25

25

พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง ได้รับการฝึกอบรม ๑
ครั้ง/ปี

25

25

25

ติดตั้ง Internet ให้ทุกส่วน
ราชการ

25

25

25

การดาเนินการ

/

/

/

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)
เทศบาลตาบลชะเมา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดเทศบาลหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒ หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสานักปลัดหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อานวยการกองคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อานวยการกองช่างหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘ หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไปหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๙ หลักสูตรเกี่ยวกับ เจ้าพนักงานธุรการหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชี
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับ เจ้าพนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๒ หลักสูตรเกี่ยวกับ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับ นายช่างโยธาหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับ เจ้าพนักงานประปาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๕ หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
หลักสูตรระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526

งบประมาณ (บาท)
๒๕64
๒๕65
๒๕๖6

ที่มาของงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

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

-

-

-

-

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)
เทศบาลตาบลชะเมา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

ที่มาของงบประมาณ

๑๖ การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

-

-

-

เทศบัญญัติงบประมาณ

๑๗ พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

3๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

ส่วนที่ ๖
การติดตามประเมินผล
๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตาบลชะเมา
ประกอบด้วย
๑. นายกเทศมนตรีตาบลชะเมา
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตาบลชะเมา
กรรมการ
๓. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๔. ผู้อานวยการรกองช่าง
กรรมการ
๕. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
๖. นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานเทศบาล กาหนด
วิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดาเนินการอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตาบลชะเมาทราบ

