แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)

เทศบาลตาบลห้วยกะปิ
อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

คานา
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ ประกอบด้วย พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๙๙ ก าหนดให้พนัก งานเทศบาลจัดท าแผนพนักงาน
เทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นเป็นหน่วยงานให้บริก ารประชาชน พั ฒ นาสร้างสรรค์ความเจริ ญให้เกิ ดแก่ชุมชนและท้องถิ่นซึ่ง
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีภารกิจสาคัญในการปฏิบัติงาน
เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น การที่จะพั ฒนาองค์กรให้ดีได้นั้น จะต้อง
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อน เพราะคนถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งถ้ามีการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มากขึ้นเท่าใด ก็จะทาให้องค์ก รเจริญขึ้นเท่านั้น ดังนั้นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การ
พัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพการทางานไปพร้อมๆ กัน
คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตาบลห้วยกะปิ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลที่วางไว้นี้ จะสามารถสร้างบุคลากรในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
และสนองนโยบายของทางราชการรวมทั้งแผนการกระจายอานาจสู้ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับบาทบาทและภารกิจของเทศบาลตาบลห้วยกะปิต่อไป

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล

๑

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๔

ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา

๙

ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา

๑๖

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา

๒๑

ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล

๒๑

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ
๑.๑ ภาวการณ์เปลีย่ นแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้ นาหรือ ผู้บ ริห ารต่างๆ ต้องมี ความตื่นตัวและเกิ ดความพยายามปรับ ตัวในรูป แบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ๆ
และนาระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาเทศบาล เพื่อนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้
ภายในเทศบาล
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีก าว่าด้วยหลัก เกณฑ์ และวิธีก ารบริห ารกิจ การบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติร าชการได้อ ย่างถูกต้อ ง รวดเร็วและเหมาะสมต่ อสถานการณ์ รวมทั้ งต้องส่ง เสริ มและพัฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิท ธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อ งกั บสภาพสัง คมที่เ ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่ มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีก าฉบับนี้กาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมี การพัฒนาความรู้เ พื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีก ารส่ง เสริม และพัฒ นาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับ เปลี่ยนทั ศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี ความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

/๑.๓ ประกาศ...

-๒๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ข้อ ๒๙๗ กาหนดให้การพัฒนาผู้ใต้บงั คับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
(๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ
(๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด
งานด้านช่าง
(๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
(๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
(๕) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
ข้อ ๒๙๙ กาหนดให้พนักงาน เทศบาลจัดทาแผนพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่วนที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ ๒๘๘ – ๓๒๖
ข้อ ๓๐๑ แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) เป้าหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ข้อ ๓๐๘ ให้เ ทศบาลจัดท าแผนการพัฒ นาพนัก งานเทศบาลตามข้อ ๒๙๙ แล้วเสนอให้ ก.ท.จ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๑.๓ การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร (Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
แบบเดียวกับ การวางแผนพั ฒนาเทศบาลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นก าหนดไว้เพื่อให้การอ่านผลการ
วิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย
/การวิเคราะห์...

-๓การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีเจ้าหน้าที่และผู้รบั ผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์
๒. มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
๓. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๔. มีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน
๕. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการและด้านพัฒนาบุคลากร
โอกาส (Opportunities)
๑. นโยบายรัฐบาลเอือ้ ต่อการพัฒนาและการแข่งขัน
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
๔. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายทีท่ างาน
การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค
ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึง่ กัน
และกัน
๒. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัตงิ านยังขาดความรู้ทเี่ ป็นระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. เจ้าหน้าทีม่ ีความตระหนักในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
๔. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิง่ จูงใจ
และขวัญกาลังใจ ทีจ่ ะทาให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกาลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ภัยคุกคาม(Threats)
๑. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๒. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปญ
ั หา
เศรษฐกิจ ทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. มีภาระหนีส้ ินทาให้ทางานไม่เต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรูเ้ ฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น สัตวแพทย์
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ
สาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ
๖. สานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่างๆ
สาหรับใช้อ้างอิงและปฏิบัตมิ ีไม่ครบถ้วน
/โอกาส...

-๔โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม(Threats)

๑. นโยบายรัฐบาลเอือ้ ต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
๒. กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครอง
แบบเครือญาติในชุมชนการดาเนินการทางวินัย
ท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ขาดบุคลากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
๔. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานองค์กร
หลากหลายจึงจะทางานได้ครอบคลุมภารกิจของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาล
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นทีจ่ านวน
ประชากรและภารกิจ
วิสยั ทัศน์การบริหารงานบุคคล
“ภายในปี ๒๕๕๘ บุ ค ลากรของเทศบาลต าบลห้ วยกะปิ จะมี ค วามก้ า วหน้ า มั่ น คงในชี วิ ต มี ค วามรู้
ความสามารถ มีความชานาญในหน้าที่ มีอัธยาศัยดีเต็มใจให้บริการ และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจใน
การให้บริการของเจ้าหน้าที่”
ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์การพัฒนา
๒.๑ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลห้วยกะปิเป็นบุคลากรที่
มีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทางาน
๒.๒ เพื่ อให้พ นัก งานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนัก งานจ้างของเทศบาลตาบลห้วยกะปิ ใช้ห ลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทางาน
๒.๓ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลห้วยกะปิที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งใหม่ มีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีประสบการณ์การทางานมานานมาสอนผู้ใต้บังคับบัญชาของตน ดูแล
อย่างใกล้ชิด
๒.๔ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลห้วยกะปิ รู้จักบทบาท
หน้าที่ของตนเองมากขึ้น
๒.๕ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลห้วยกะปิ เมื่อมีการ
พัฒนาแล้วทางานเกิดความผิดพลาดน้อยลง
/๒.๖ เพื่อให้...

-๕๒.๖ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลห้วยกะปิเมื่อได้รับการ
อบรมแล้วจะมีความรู้เพิ่มขึ้น มาเติมพลังและจุดประกายไฟในการทางาน สามารถวิเคราะห์โครงการใหม่ๆได้เป็น
อย่างดี
๒.๗ เพื่ อ ให้พ นักงานเทศบาล ลูก จ้างประจ า และพนัก งานจ้างของเทศบาลตาบลห้วยกะปิ เมื่ อมี
การศึกษาดูงาน ณ สถานที่ต่างๆในงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนาความรู้นั้นมาปรับใช้กับองค์กรตนเองได้
๒.๘ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลห้วยกะปิ เมื่อมีการไป
อบรมทาให้เกิดการสร้างเครือข่าย กว้างขวาง มีการแลกเปลี่ยนความคิดในด้านต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุงการ
ดาเนินงานของเทศบาลตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๙ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานของเทศบาลตาบลห้วยกะปิ เมื่อไปอบรมแล้ว
สามารถนาความรู้มาสอนงานให้กับพนักงานและลูกจ้างในองค์กรต่อ
๒.๑๐ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลห้วยกะปิ เมื่อมีการ
พัฒนาในระดับสูงขึ้นสามารถส่งเสริมความก้าวหน้าให้กับพนักงานได้ เพื่อมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป
เป้าหมายการพัฒนา
๑. เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลห้วยกะปิ ประกอบด้วย
๑.๑ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
๑.๒ การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น สภาเทศบาล
๑.๓ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
๑.๔ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ลูกจ้างประจา
๑.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง
๑.๖ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๑.๗ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลห้วยกะปิ ทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้ รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี
/มาตรการ...

-๙มาตรการส่งเสริมขวัญและกาลังใจ
๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่ดีเด่นเป็นประจาทุกปี โดยมี
การประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัลโดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไปดังนี้
๑.๑ ความสม่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มกี ารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทางานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม
พัฒนาที่หน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น
มาตรการดาเนินการทางวินัย
๑. มอบอานาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทาผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้
ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีทราบ
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาจานวนละ ๓ ครั้ง
ยกเว้นการกระทาผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบกาหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ เทศบาล
๒.๔ การชู้สาว
๒.๕ การทะเลาะวิวาทกันเอง
ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
เทศบาล ต าบลห้ ว ยกะปิ ได้ ก าหนดหลั ก สู ต รในการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ประจ าปี
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ เพื่ อ เป็ นการพั ฒ นาบุค ลากรในสัง กั ด ซึ่ง ควรให้พ นัก งานได้ รับ การอบรมอย่างน้อ ย
๑ หลักสูตร/ปี
๑. หลักความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖
/๑.๓ พระราช...

-๑๐๑.๓ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 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 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามหน้าที่ความรับผิดชอบใน
แต่ละตาแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๙. การพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๑๒.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการ
๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑๓. จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ

/๔.ประเด็น...
-๑๑๔. ประเด็นที่ต้องพัฒนา
๔.๑ ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทางานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
๔.๒ ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ
๔.๓ บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
๔.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
๔.๖ วางแผนบริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสม
๔.๗ พัฒนาการกระจายอานาจ
๔.๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ
๕. หลักสูตรการพัฒนา
(หลักสูตรตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
ตามตารางเอกสารแนบท้าย

-๑๖ส่วนที่ ๔
วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลห้วยกะปิ
กาหนดวิธีการพัฒนาตามความจาเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการโดยใช้วิธี ดังนี้
1. วิธกี ารดาเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝึกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนของ
เทศบาลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
1.5 การสอนงาน การให้คาปรึกษา
1.6 การมอบหมายงาน
1.7 การให้การศึกษา
2. แนวทางการดาเนินการ
การดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ นอกจากมีวิธีการ
ดาเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดาเนินการได้ กาหนดแนวทางการดาเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ เทศบาลตาบลห้วยกะปิดาเนินการจัดฝึกอบรมเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการโดย
เทศบาลตาบลห้วยกะปิจัดส่งพนักงาน ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างเข้ารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงาน
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ เป็นผู้ดาเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนา
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓)
4. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ ได้จัดทาโครงการครอบคลุมตามหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าทีร่ ับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละตาแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่างๆ

-๑๗-

แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ
เริม่ ต้น

1. การเตรียมการและวางแผน
- แต่งตั้งคณะทางาน
- พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
- กาหนดประเภทของความจาเป็น

2. การดาเนินการ/วิธดี าเนินการ
การดาเนินการโดยอาจดาเนินการเอง หรือ
ร่วมกับ หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชน ดาเนินการ
และเลือก รูปแบบ วิธีการทีเ่ หมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา

1.1 แ
3. การติดตามและประเมินผล
ต่
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
ง
เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จ ความรู้ ความสามารถและผล
ตั้
การปฏิบัติงาน
ง
ค
ณ
ะ
ทา
ปรับปรุง
ง
า
น
1.2 พิ
จ

-๒๑ส่วนที่ ๕
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนาของเทศบาลตาบลห้วยกะปิ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒๕๖๑, ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัตริ าชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นฯ
ส่วนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล
ตามที่เทศบาลตาบลห้วยกะปิ จะดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ โดยการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนั้น ให้เทศบาล
แต่ง ตั้ง คณะกรรมการการจัดท าแผนพั ฒ นาบุคลากรเทศบาล โดยอาศัยอานาจตามความข้อ ๓๐๐ แห่ง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ซึ่งประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรี
เป็นประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการ
3. ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น เป็นกรรมการ
4. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ
การดาเนินการจัดท าแผนพัฒ นาบุคลากรเทศบาลเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก ารที่ ก าหนด
เทศบาลตาบลห้วยกะปิได้แต่งตั้งคณะกรรมการดัง กล่าวดาเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ดัง มี
รายชื่อและตาแหน่งดังต่อไปนี้
1. นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกะปิ
ประธานกรรมการ
2. รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกะปิ กรรมการ
3. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
4. รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองทุกกอง
กรรมการ
6. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
ทั้ง นี้ให้คณะกรรมการพิจารณาจัดท าแผนพัฒ นาบุคลากรเทศบาลตามหลัก เกณฑ์วิธีการที่
กาหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต่อไป โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นมีหน้าที่ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ กาหนด
วิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผล
การติดตามต่อนายกเทศบาลตาบลห้วยกะปิ

-๒๒บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ สามารถปรับเปลี่ยน
แก้ ไข เพิ่มเติมให้เ หมาะสมได้กับ กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนัก งานเทศบาลจังหวัดชลบุรีตลอดจน
แนวนโยบายและยุท ธศาสตร์ต่างๆ ประกอบกับ ภารกิจ ตามกฎหมายและการถ่านโอน อาจเป็นเหตุ ให้การ
พัฒนาบุคลากรบางตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มคี วามจาเป็นอาจต้อง
ทาการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่
ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ
******************************************

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลห้วยกะปิ ชั้น ๒
................................................................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายอัมรินทร์
๒. นายเกษมสันต์
๓. นายเศรษฐพร
๔. นายทวี
๕. นายอุทัยทิพย์
๖. นางสาวดุจหทัย
๗. นางสาอางค์
๘. นางทอปัด
๙. นางสาวกชกร
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายบุญอยู่
๒. นายศิริชัย

ตั้งประกอบ
คงแสนคา
ถนัดหัตถกรรม
ฮั้วรุ่งเรื่อง
เครือละม้าย
ครุฑเดชะ
กริ่มกราย
สร้อยเพ็ชร
ศรีคาภา

นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกะปิ ประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาล
กรรมการ
รองปลัดเทศบาล
กรรมการ
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
กรรมการ
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษารักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิ าร
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปราดเปรือ่ ง
ชื่นศิริ

รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกะปิ
รองนายกเทศมนตรีตาบลห้วยกะปิ

กรรมการ
กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.
เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่ม
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรือ่ ง ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓
เรือ่ ง เสนอเพือ่ พิจารณา
๓.๑ เรือ่ ง ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพเพือ่ ประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตาบลห้วยกะปิ

/ผลการ...

-๒ผลการวิเคราะห์ศกั ยภาพเพือ่ ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตาบลห้วยกะปิ
ด้วย เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
การวิเคราะห์ปจั จัยภายใน
องค์ประกอบ

จุดแข็ง

และตัวแปร
1. ด้านโครงสร้าง

- มีการแบ่งส่วนงานโดยกาหนดอานาจหน้าทีอ่ ย่างชัดเจนและ
ครอบคลุมงานในความรับผิดชอบทุกด้าน

จุดอ่อน
- ลักษณะการทางานมุง่ ทีผ่ ลงานของแต่ละส่วนราชการ
มากกว่าการทางานในภาพรวมของ เทศบาล

- การบริหารงานเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทาให้สามารถ - ไม่มกี ารติดตามและประเมินผลการปฏิบัตงิ านในเชิงคุณภาพ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีส่วนราชการรับผิดชอบการปฎิบัตงิ านในหน้าทีข่ อง เทศบาล

- บางภารกิจอยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่
การประสานงานทาได้ล่าช้า
- รูปแบบโครงสร้างถูกกาหนดจากเบือ้ งบน เหมือนกันทุก ๆ อปท.

ครบถ้วน
- มีการประสานงานส่วนราชการและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด
- มีการวางแผนการปฏิบัตจิ นบรรลุเป้าหมายทุกขั้นตอน
- มีการกากับดูแลการปฏิบัตทิ ุกภารกิจ
2. ด้านการบริการ

- การดาเนินงานของ เทศบาลได้ยึดถือและปฎิบัตติ ามระเบียบ
ข้อกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล อย่างรวดเร็ว

3. บุคลากร

- การถือปฏิบัตติ ามระเบียบบางเรื่องมีแนวทางการปฏิบัติ
ไม่ชัดเจน

- ใช้ระเบียบข้อกฎหมายอย่างเสมอภาค ยึดจิตบริการเป็นทีต่ งั้

- มีระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับงานของ เทศบาล

- แบ่งงานชัดเจน มีการมอบอานาจการตัดสินใจตามสายงาน

เป็นจานวนมากบางเรื่องมีซ้าซ้อนกันหลายฉบับ

- กาหนดชัดเจนสะดวกในการบริการ และปฏิบัตงิ าน

- ระเบียบกฎหมายทีก่ าหนดแนวทางปฏิบัตบิ างประเภทมาล่าช้า

- พนักงานส่วนใหญ่มคี วามสามารถในการประสานงาน

- จานวนพนักงานและลูกจ้างไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน

กับประชาชนในพืน้ ที่
- พนักงานมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัตหิ น้าที่
ทีร่ ับผิดชอบโดยตรง
- พนักงานได้รับการฝึกอบรมเกีย่ วกับตาแหน่งหน้าที่
ทีร่ ับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง

เนื่องจากมีข้อจากัดด้านงบประมาณ
- พนักงานจ้างของเทศบาลไม่ได้รับการฝึกอบรมเกีย่ วกับหน้าที่
ความรับผิดชอบในการปฏิบัตงิ าน
- พนักงานบรรจุใหม่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
ปฏิบัตงิ านและขอบข่ายของงานในหน้าที่

- มีการกาหนดแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างตามโครงสร้าง
4. งบประมาณ

- มีความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการใช้งบประมาณ
- สามารถจัดเก็บรายได้ตรงตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้

- งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา มีอยู่อย่างจากัดและ
ไม่เพียงพอ

- การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. การจัดการ

- การบริหารจัดการยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี สร้าง
บรรยายกาศในการปฏิบัตงิ าน อย่างเป็นระบบ

- ขาดการได้รับการร่วมมือทีแ่ ท้จริง จากภาคประชาชน ส่วนใหญ่
เป็นการจัดตัง้ โดยเฉพาะประชากรแฝง

- ใช้ระเบียบข้อกฎหมายเป็นหลักในการดาเนินงานและแก้ไขปัญหา - ด้านการจัดหาพัสดุไม่เพียงพอ อาจทาให้การปฏิบัตงิ าน
- มีเครื่องมือทันสมัย มีข้อมูลทันสมัย

ไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดหาพัสดุอย่างได้

6. เครื่องมือ เครื่องใช้

- มีการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ทที่ ันสมัยมาใช้ในสานักงาน

- ขาดการพัฒนาพนักงานในเรื่องการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้

แลการจัดการ

- การจัดหาพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตรงตาม

- ขาดการตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่

ระเบียบพัสดุและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ ทางราชการและ
บริหารพัสดุเป็นไปด้วยความโปร่งใส

ในสภาพทีพ่ ร้อมใช้ได้ตลอดเวลา
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัตงิ านไม่เพียงพอ
- ไม่มเี จ้าหน้าทีพ่ สั ดุทรี่ ับผิดชอบงานด้านการจัดหาพัสดุ
โดยตรงของแต่ละส่วนราชการ ทาให้เจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบัตงิ าน
ด้านการจัดหาพัสดุไม่เพียงพอ อาจทาให้การปฏิบัตงิ าน
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการจัดหาพัสดุอย่างได้

/การวิเคราะห์...

-๓การวิเคราะห์ปจั จัยภายนอก
องค์ประกอบ

อุปสรรค

โอกาส

- มีประชากรแฝงจานวนเพิม่ ขึ้นทุกปี

- มีชุมชนดัง้ เดิมเป็นฐานความสัมพันธ์

- การศึกษาและการปฏิบัตจิ ริยธรรมมีน้อย

- มีประเพณีทยี่ ึดมัน่ ปฏิบัตติ อ่ เนื่อง

- ภารกิจการประกอบอาชีพมีมาก ไม่มี

- อยู่ใกล้ศาสนสถานทีส่ าคัญ

และตัวแปร
1. ด้านสังคม

เวลาสันทนาการ
- การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วประกอบกับการเพิม่
จานวนประชากรทีเ่ ข้ามาอยู่อาศัยและทางานในพืน้ ที่ ทาให้
การจัดการบริการด้านต่าง ๆ ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างเพียงพอและทัว่ ถึง เช่น ระบบสาธารณูปโภค

- มีระบบการประชาสัมพันธ์ทคี่ รอบคลุมทัง้ พืน้ ที่
- การขยายตัว เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพือ่ รองรับสังคมเมือง
- การคมนาคมมีความสะดวก เนื่องจากมีถนน
หลายสายทีใ่ ช้ในการเดินทาง เชื่อมโยงพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
- พืน้ ทีต่ ดิ เมืองพัทยาซึ่งเป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วระดับประเทศ
ทาให้ความเจริญเป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

2.เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ด้านเศรษฐกิจ

4. ด้านการเมือง

- การใช้ข่ายการสื่อสารหนาแน่น

- มีเครือข่ายการสื่อสารทีส่ ะดวกต่อการติดต่อเชื่อมโยง

- ขาดอุปกรณ์สื่อสารทีค่ รอบคลุมพืน้ ที่

- ติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว

- ประชาชนขาดทักษะการพัฒนาอาชีพ

- อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพิม่ ขึ้น

- การแปรรูปผลผลิตมีน้อย

- มีการลงทุนมาก

- การไม่กระตือรือร้นเรื่องการศึกษา

- มีการจ้างงานมาก

และฝึกอาชีพ

- มีการพัฒนาทีด่ นิ มาก

- ประชาชนแฝงจานวนมากไม่มสี ิทธิทางการเมือง

- การถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น

- ระดับทางการเมืองประชาชนไม่ให้ความสนใจเท่าทีค่ วร

- ท้องถิ่นตัดสินใจกาหนดนโยบายการพัฒนาได้เอง

- ขาดความชัดเจนในเรื่องกระบวนการและแนวทางการปฏิบัติ

- ไม่มคี วามขัดแย้งในพืน้ ที่

ในการถ่ายโอนภารกิจให้กบั เทศบาล

- ประโยชน์จากการพัฒนากระจายไปอย่างทัว่ ถึง

- การเมืองระดับประเทศไม่มคี วามแน่นอน ทาให้การเมืองระดับ - การประชาสัมพันธ์ข่าวสารทาได้รวดเร็วมากขึ้น
ท้องถิ่น ไม่มคี วามแน่ชัดด้านนโยบาย

- รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอสิ ระ
ในการกาหนดนโยบาย การบริหาร การจัดทาแผนพัฒนา
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและการดาเนินงาน
ตามอานาจหน้าทีข่ องตนเองโดยเฉพาะ

- หน่วยงานระดับจังหวัดไม่ได้ทาหน้าทีป่ ระสานงานเกีย่ วกับ
ภารกิจการถ่ายโอนให้ เทศบาลทราบอย่างชัดเจน
- ถ่ายโอนแต่ภารกิจ แต่งบประมาณดาเนินการไม่มี

- รัฐบาลมีนโยบายทีช่ ัดเจนในการถ่ายโอนอานาจมาให้ท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการ
-เทศบาลสามารถดาเนินการแก้ไขปัญหา ให้กบั ประชาชน
ในท้องถิ่นได้ตรงกับความต้องการ
- แก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และอานาจหน้าทีใ่ ห้แก่ท้องถิ่น
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กาหนดเรื่อง
สิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้น ซึ่งทาให้ประชาชนได้รับ
การคุม้ ครองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ มากขึ้น

/การวิเคราะห์...

-๔การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีเจ้าหน้าที่และผู้รบั ผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์
๒. มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
๓. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๔. มีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน
๕. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน
วิชาการและด้านพัฒนาบุคลากร
โอกาส (Opportunities)
๑. นโยบายรัฐบาลเอือ้ ต่อการพัฒนาและการแข่งขัน
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
๔. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายทีท่ างาน
การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค
ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึง่ กัน
และกัน
๒. เจ้าหน้าทีผ่ ู้ปฏิบัตงิ านยังขาดความรู้ทเี่ ป็นระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. เจ้าหน้าทีม่ ีความตระหนักในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
๔. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิง่ จูงใจ
และขวัญกาลังใจ ทีจ่ ะทาให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกาลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ภัยคุกคาม(Threats)
๑. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๒. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปญ
ั หา
เศรษฐกิจ ทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. มีภาระหนีส้ ินทาให้ทางานไม่เต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรูเ้ ฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น สัตวแพทย์
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการ
สาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ
๖. สานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่างๆ
สาหรับใช้อ้างอิงและปฏิบัตมิ ีไม่ครบถ้วน
/โอกาส...

-๕โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม(Threats)

๑. นโยบายรัฐบาลเอือ้ ต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
๒. กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครอง
แบบเครือญาติในชุมชนการดาเนินการทางวินัย
ท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. ขาดบุคลากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
๔. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานองค์กร
หลากหลายจึงจะทางานได้ครอบคลุมภารกิจของ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาล
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นทีจ่ านวน
ประชากรและภารกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ
๒. การวางแผนอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
๓. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔. พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ และพฤติกรรมของผู้บริหารยุคใหม่ที่ให้ความสาคัญกับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานควบคู่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๕. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
๖. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้กับหน่วยงาน
๗. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร
๘. การบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับสมรรถนะประจาตาแหน่ง
๙. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๑๐. การพัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ

สรุปปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จเพือ่ กาหนดเป็นเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ
เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑
๑. จัดทาฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
๑. จัดทาฐานข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง
การสร้ า งความก้ า วหน้ า ในสาย ๒. จัดทาแผนสร้างความก้าวหน้า
เป็นปัจจุบัน
อาชีพ
(Career Path) ให้ชัดเจน
๒. ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้
๓. มีระบบสร้างแรงจูงใจในการทางานเพื่อสร้าง
เหมาะสมกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
ความก้าวหน้าในอาชีพ
๓. จัดทาแผนสร้างความก้าวหน้า
(Career Path) ให้ชัดเจน
๔. จัดทารายละเอียดเกี่ยวกับ ความรู้
ทักษะ สมรรถนะในการทางาน

/ประเด็น...
-๖ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
๑. เพิ่มอัตรากาลังผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจการ
การวางแผนอัตรากาลังและ
ถ่ายโอน
ปรับอัตรากาลังให้เหมาะสม ๒. บริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้
กับภารกิจ
เป็นไปตามกรอบที่กาหนด
๓. จัดทาและปรับปรุงแผนอัตรากาลังที่
สอดคล้องกับความเป็นจริงตามภารกิจหน้าที่
๔. จัดให้มีกระบวนการสร้างและปรับวัฒนธรรม
การทางานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การปฏิบตั ิงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔
พั ฒ นาผู้ บ ริ ห ารให้ มี ภ าวะ
ผู้ น า มี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ
พฤติ กรรมของผู้ บ ริ ห ารยุ ค
ใหม่ ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ
บุคลากรผู้ป ฏิบั ติงานควบคู่
กั บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงาน

๑. สร้างและปรับวัฒนธรรมในการ
ทางาน
ของบุคลากรให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการ
แนวใหม่และเหมาะสมกับภารกิจ
๒. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ ที
สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ โดย
คานึงถึงวัฒนธรรมความคิดของ
บุคลากร
๑. พัฒนาความรู้ด้านทักษะ IT ของ
บุคลากรงานเจ้าหน้าที่อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง
๒. จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล

๑. ต้องพัฒนาความรู้ด้าน IT อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
๒. ต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
อย่างเพียงพอ
๓. รัฐบาลต้องมีนโยบายลดการพึง่ พา ระบบ
เทคโนโลยีจากภายนอก
๔. กาหนดให้ความรู้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นส่วนหนึง่
ของสมรรถนะของทุกตาแหน่ง
๕. จัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมตามความต้องการด้าน IT ของบุคลากร
๖. ผู้บริหารต้องให้ความสาคัญและผลักดันให้
เกิดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
๗. จัดทามาตรฐานของฐานข้อมูลสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกภารกิจของกรมฯ
๘. การจัดทาฐานข้อมูลกลางในด้านการบริหารงาน
บุคคล เพื่อสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล
๑. จัดให้มีระบบการประเมินผล การพัฒนา ภาวะผู้นา ๑. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา
วิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็นระบบและ
๒. จัดทามาตรฐานการสอนงาน (Coaching)
ต่อเนื่อง
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นา
๒. จัดทามาตรฐานการสอนงาน
และผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป
(Coaching) เพื่อพัฒนาภาวะผู้นา
๓. จัดการฝึกอบรมให้ตรงกับ Competency
และผูป้ ฏิบัติงานควบคู่กันไป
ที่จาเป็นและต้องการในการเป็นผู้บริหาร
๔. พัฒนากระบวนการ วิธีการเสริมสร้างผู้นา
ให้มีคุณลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่
๕. มีระบบการประเมินผลผู้บริหารที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมว่ามีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพียงใด
๖. มีระบบการประเมินผู้บริหาร โดยให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เช่น ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นผู้ประเมิน

/ประเด็น...
-๗ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕
๑. วางแผนงานใช้งบประมาณเพื่อการส่งเสริม
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
คุณภาพชีวติ ข้าราชการอย่างประหยัดและ
บุคลากร
มีประสิทธิภาพ
๒. สร้างค่านิยมให้ข้าราชการโดยนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางการดารงชีวิต
๓. สารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของ
ข้าราชการต่อการจัดสวัสดิการต่างๆ
๔. จัดทาแผนสวัสดิการของข้าราชการให้
สอดคล้องกับความต้องการของข้าราชการ

๑. การจัดทาแผนการจัดสวัสดิการของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่าเสมอ
๒. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ทางานและดารงชีวิต

รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่าเสมอ

๕. สนับสนุนงบประมาณเพิ่มมากขึ้น
๖. กาหนดให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นนโยบายเน้นหนักให้นาไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
๗. คณะทางานด้านสวัสดิการข้าราชการ
ของกรมควรมีตัวแทนจากทุกฝ่าย
เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสานัก/กอง
ท้องถิ่นจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖
๑. มีการจัดทาแผนอัตรากาลังที่ตอ่ เนื่อง ชัดเจน ๑. มีระบบการรักษาไว้ซงึ่ ข้าราชการที่มี
ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ส ร้ า ง
และเกิดผลในทางปฏิบัติ
สมรรถนะสูง เช่น Talent
แรงจูงใจเพื่อรักษาบุคลากรที่ ๒. มีการจัดงบประมาณและสร้างแรงจูงใจอื่น
Management
มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพสู ง ไว้ กั บ
เกี่ยวกับสวัสดิการให้มีความเหมาะสม
๒. มีระบบสร้างแรงจูงใจให้มคี วามชัดเจน
หน่วยงาน
เท่าเทียม
และเป็นรูปธรรม
๓. จัดหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ ให้ตรงกับ
สายงานและการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
อย่างต่อเนื่อง
๔. นโยบายของผู้บริหารระดับสูงต้องมีความ
ต่อเนื่องชัดเจน
๕. สร้างระบบสร้างแรงจูงใจให้มีความชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

/ประเด็น...

-๘ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗
การเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่พนักงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๘
การบริหารทรัพยากรบุคคล
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้ตรงกับสมรรถนะประจา
ตาแหน่ง

๑. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติ ของบุคคล
ในการทางาน
๒. จัดให้มีระบบการประเมินผลด้านการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม อย่างเป็นรูปธรรม
๓. จัดทารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากร
๔. ปรับปรุงและพัฒนาโครงการด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายยิ่งขึ้น
๕. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจ
และปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร
๑. มีการจัดทาสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจาตาแหน่ง
๒. บุคลากรในหน่วยงานยอมรับในระบบการ
ประเมินสมรรถนะการประเมินผล
การปฏิบัติงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙
พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

๑. บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติที่รัก
การเรียนรู้
๒. มีแผนการจัดการความรู้
๓. รูปแบบที่หลากหลายของการเผยแพร่
องค์ความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑๐
การพัฒนาภาวะผู้นาให้กับ
ข้าราชการ

๑. มีหลักสูตรการสร้างภาวะผู้นาให้กับ
ข้าราชการที่เหมาะสมและเปิดโอกาส
ให้ข้าราชการในหน่วยงานได้เข้ารับ
การอบรมอย่างทั่วถึง
๒. ผู้บังคับบัญชาเห็นความสาคัญและยินดี
ส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม

๑. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสใน
การบริหารงานบุคคล
๒. มีรายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของ
บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
๓. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมของ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑. มีการจัดทารายละเอียดของสมรรถนะ
หลักและสมรรถนะประจาตาแหน่ง
ที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่

๒. มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล สถ.
๓. มีการประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
สัมมนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากร
ในหน่วยงาน
๑. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้
๒. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับ
การรวบรวม
๓. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวม
แล้ว ให้กบั บุคลากรอื่นได้เรียนรู้ด้วย
๑. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ
๒. การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้นาให้กับข้าราชการ

/นายอัมรินทร์...

-๙นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ ๓.๒ เรือ่ ง การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ประจาปีงบประมาณ
ประธานกรรมการ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ตามที่เทศบาลตาบลห้วยกะปิได้แต่งตั้งท่านเป็นกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ ตามคาสั่งเทศบาลตาบลห้วยกะปิ ที่ ๒๓๖ / ๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๙๙ กาหนดให้พนักงาน
เทศบาลจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ข้อ ๓๐๘ ให้เทศบาลจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาพนักงานเทศบาลต่อไปนั้น เทศบาลตาบลห้วยกะปิได้ประกาศคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง เพื่อให้ยึดมั่นในค่านิยม
หลักของมาตรฐานจริยธรรม การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย มอบให้ปลัดเทศบาล ชี้แจงวัตถุประสงค์ของ
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ
นายเกษมสันต์ คงแสนคา
ขอชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ
กรรมการ
ดังนี้
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะในการปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานเทศบาล
2. เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัตหิ น้าทีร่ ะเบียบกฎหมายทีเ่ ปลี่ยนแปลงให้เป็น
ปัจจุบันทันด่วน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในเทศบาล
4. เพื่อให้รู้จกั บทบาทหน้าที่ของตนในการทางาน
5. ลดความผิดพลาดจากการทางานให้น้อยลงและสามารถนาความรู้ที่ได้จากการ
อบรมไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
6. เพื่อนาความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัตงิ าน และติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อความก้าวหน้าของพนักงาน
8. เพื่อสร้างพลังและจุดประกายไฟในการทางาน
9. บุคลากรทีผ่ ่านการประชุม อบรมในเรื่องต่างๆ สามารถถ่ายทอดวิชาการที่ได้รบั
ให้แก่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ได้
10. ในการสัมมนาทางวิชาการเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุง การดาเนินงานของ
เทศบาลให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จึงขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรความต้องการพัฒนาบุคลากรด้านไหนบ้าง
มติที่ประชุม
- เห็นชอบและให้ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
นางทอปัด สร้อยเพ็ชร
กรรมการ/เลขานุการ

สานักปลัดมีความต้องการอบรมด้านการบริหารงานบุคคล สมรรถนะกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนระดับ การสอบคัดเลือก ตามระบบ

จาแนกตาแหน่ง (ระบบแท่ง) การโอนการย้าย การรับโอน การปรับปรุง
/ตาแหน่ง...
-๑๐-

มติที่ประชุม
นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ
กรรมการ

มติที่ประชุม
นายทวี ฮั้วรุ่งเรือง
กรรมการ

-

มติที่ประชุม
นางอุทัยทิพย์ เครือละม้าย
กรรมการ

ตาแหน่งตามโครงสร้างส่วนราชการและระดับตาแหน่ง การปรับขนาดองค์กร
ประเภทเทศบาล การกาหนดค่างาน การคิดภาระค่าใช้จ่าย อบรมความรู้
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
และปัญหาข้อพิพาทในการปฏิบัติงาน และอบรมด้านงานธุรการ อบรมด้าน
บาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รับทราบ
กองคลังมีความต้องการอบรมความรู้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารพัสดุภาครัฐให้กับบุคลากร อบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี
การจัดทารายงานการเงินประจาปีในระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) การอบรมการ
จัดทาฐานภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
รับทราบ
กองช่างมีความต้องการอบรมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร อบรมด้านการสารวจออกแบบ เขียนแบบ ประมาณการราคางาน
ทางและสะพาน การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
รับทราบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีความต้องการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามพระราชบัญญัตสิ าธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
การควบคุมโรค กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะ

มติที่ประชุม
- รับทราบ
นางสาอางค์ กริม่ กราย
กองการศึกษาต้องการอบรมทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อ
กรรมการ
จัดจ้างสาหรับปฏิบัติงานด้านพัสดุของสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด อปท. และสถานศึกษาในสังกัดอปท. การอบรมประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
มติที่ประชุม
- รับทราบ
นายเกษมสันต์ คงแสนคา ตามที่สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม และ
กรรมการ
กองการศึกษา ได้ชี้แจงรายละเอียดความต้องการจะพัฒนาบุคลากรในส่วน
ราชการจึงขอให้เลขานุการจัดทาเอกสารการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ตาบลห้วยกะปิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ต่อไป
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ - สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มี
กรรมการ
ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และขอปิดการประชุม

- เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
-๑๑-

(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางทอปัด สร้อยเพ็ชร)
หัวหน้าสานักปลัด

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกะปิ

-๑๒แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

๑

อบรมสัมมนาผู้บริหาร,ประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผู้นา
ชุมชน

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้นาเข้าใจบทบาทและหน้าที่

๒

ประชุมประจาดือนพนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลเข้าใจระเบียบ
และการปฏิบัติงาน

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในด้านต่างๆ เพื่อนามา
ปรับปรุงการดาเนินงานของเทศบาล
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น
ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่
ผ่านมาและแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกต้อง

๓

อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
- อบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี
(หลักสูตร ๓ สัปดาห์)

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี

เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง
- อบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
(หลักสูตร ๓ สัปดาห์)
ปฏิบัติหน้าที่ของ
หน้าที่ระเบียบกฎหมายที่
รองนายกเทศมนตรี
เปลี่ยนแปลง
- อบรมหลักสูตรที่ปรึกษานายก
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
(หลักสูตร ๓ สัปดาห์)
ปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษานายก
หน้าที่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง
- อบรมหลักสูตรสมาชิกสภา
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
เทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภา
หน้าที่ระเบียบกฎหมายที่
(หลักสูตร ๓ สัปดาห์)
เปลี่ยนแปลง
- อบรมหลักสูตรปลัดเทศบาล
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
(นักบริหารงานเทศบาล)
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล หน้าที่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง
- อบรมหลักสูตรผู้อานวยการกอง
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
(หลักสูตร ๔ วัน)
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล หน้าที่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง

เป้าหมาย
คน
๓๗

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

การศึกษา
ดูงาน

๑๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๑๔๒

ประชุม

-

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๑

การฝึกอบรม

๒๔,๐๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๑

การฝึกอบรม

๒๔,๐๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๒

การฝึกอบรม

๑๕,๔๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๑

การฝึกอบรม

๑๕,๔๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๑

การฝึกอบรม

๓๒,๓๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๑

การฝึกอบรม

๖,๘๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

การติดตาม
การประเมินผล
ติดตามผลการ
ทางานที่ผ่านมา

- รายงานการ
เดินทาง
- การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

-๑๓แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
- อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ
(หลักสูตร ๒ สัปดาห์)
- อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
- อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ
(หลักสูตร ๔ สัปดาห์)
- อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพช่าง
(หลักสูตร ๓ สัปดาห์)
- อบรมหลักสูตรนักบริหาร
งานสาธารณสุข
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา
- อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิง
ปฏิบัติการสาหรับบุคลากรท้องถิ่น
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน
- อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข

หลักการและเหตุผล
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาล
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาล
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาล
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาล
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาล
เป็นการเพิ่มพูนทักษะในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาล
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาล
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานให้บริการ สื่อสาร

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน
ธุรการของพนักงานเทศบาล
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการเงิน
และบัญชีของพนักงานเทศบาล

เป้าหมาย
คน
๑

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

การฝึกอบรม

๒๓,๕๐๐

๑

การฝึกอบรม

๒๒,๕๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน
จัดเก็บรายได้ของพนักงานเทศบาล

๑

การฝึกอบรม

๒๒,๕๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน
พัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง

๑

การฝึกอบรม

๓๒,๓๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงานช่าง
การโยธา

๑

การฝึกอบรม

๒๓,๕๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้าน
บริหารงานของพนักงานเทศบาล

๑

การฝึกอบรม

๓๒,๕๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้าน
การศึกษาของพนักงานเทศบาล

๑

การฝึกอบรม

๑๕,๔๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
บริการการศึกษา

๑

การฝึกอบรม

๑๕,๐๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
ปฏิบัติหน้าของพนักงานเทศบาล ปฏิบัติงานสาธารณสุข

๑

การฝึกอบรม

๑๕,๐๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

การติดตาม
การประเมินผล
- รายงานการ
เดินทาง
- การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

-๑๔แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
(หลักสูตร ๔ สัปดาห์)

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล

- อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การบริหาร
(หลักสูตร ๔ สัปดาห์)

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล

- อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล

เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน
วิเคราะห์ฯของพนักงานเทศบาล

- อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
(หลักสูตร ๔ สัปดาห์)

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล

- อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานทะเบียน
(หลักสูตร ๔ สัปดาห์)

เป้าหมาย วิธีการพัฒนา
คน
๑
การฝึกอบรม
๑

งบประมาณ
๓๒,๓๐๐

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

การฝึกอบรม

๑๕,๔๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๑

การฝึกอบรม

๓๒,๓๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน
บริหารงานบุคคล

๑

การฝึกอบรม

๓๒,๓๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน
ทะเบียนของพนักงานเทศบาล

๑

การฝึกอบรม

๓๒,๓๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

- อบรมหลักสูตรพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เป็นการเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการป้องกันฯ

๒

การฝึกอบรม

๒๒,๕๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

- อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
นักพัฒนาชุมชน

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านพัฒนา
ชุมชนของพนักงานเทศบาล

๒

การฝึกอบรม

๑๕,๔๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

- อบรมหลักสูตรการดาเนินการทาง
วินัย

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการ
ดาเนินการทางวินัย

๒

การฝึกอบรม

๕,๐๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

- อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็ก
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานครูเทศบาล
ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการดาเนินการทาง
วินัย
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๓

การฝึกอบรม

๒๒,๕๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

การติดตาม
การประเมินผล
- รายงานการ
เดินทาง
- การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

-๑๕แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลห้วยกะปิ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

- อบรมหลักสูตรกลยุทธ์การประชุม
สภาแบบมืออาชีพ (หลักสูตร ๔ สัปดาห์)
- อบรมหลักสูตรการดาเนินการทางละเมิด
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(หลักสูตร ๑ สัปดาห์)
- อบรมหลักสูตรคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์
ของอปท.(หลักสูตร ๑ สัปดาห์)
๔ - แผนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สาหรับ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วิชาคอมพิวเตอร์ สาหรับงานบุคลากร
- วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับงานการเงิน
และบัญชี
- วิชาคอมพิวเตอร์สาหรับงานพัสดุ
- วิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเขียน
แบบงานก่อสร้าง (Auto CAD)
- วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสาหรับการใช้
งานในสานักงาน (Office)

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของงานสภา
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ดาเนินงานทางละเมิดวินัย

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน
สภาการประชุม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านงาน
ละเมิดวินัยข้าราชการ

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติการอุทธรณ์ ร้องทุกข์
การดาเนินการทางวินัย

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
อุทธรณ์ร้องทุกข์ การดาเนินการทาง
วินัย

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์สาหรับ
ตาแหน่งของพนักงานแต่ละตาแหน่ง
ให้มีความชานาญ

เป้าหมาย
คน
๑
๑

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

การฝึกอบรม

๑๕,๕๐๐

ระยะเวลา
การดาเนินงาน
ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

การฝึกอบรม

๖,๘๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๑

การฝึกอบรม

๖,๘๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๑

การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติฯ
การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติฯ
การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติฯ
การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติฯ
การฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติฯ

๖,๒๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๑๒,๔๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๑๒,๔๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๖,๒๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๑๒,๔๐๐

ต.ค. ๖๑ – ก.ย.๖๓

๒
๒
๑
๒

การติดตาม
การประเมินผล
- รายงานการ
เดินทาง
- การประเมินผล
การปฏิบัติงาน

-๑๘ระยะเวลาการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑ ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร/พนักงาน ทุกเดือน
๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน
๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้า
อบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกคน
๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้า ที่
หรืองานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
๕ จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
๖ กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสรุปให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
๗ อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน/กลุ่มผู้นาชุมชน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มอสม./
กลุ่มอปพร./ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาคมหมู่บ้าน

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ
ทต.ห้วยกะปิ
ทต.ห้วยกะปิ
ทต.ห้วยกะปิ
ทต.ห้วยกะปิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๑

เม.ย.
๖๑

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๑

หมายเหตุ

-๑๙ระยะเวลาการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑ ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร/พนักงาน ทุกเดือน
๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน
๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้า
อบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกคน
๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
๕ จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลุกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
๖ กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสรุปให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
๗ อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน/กลุ่มผู้นาชุมชน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มอสม./
กลุ่มอปพร./ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาคมหมู่บ้าน

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ
ทต.ห้วยกะปิ
ทต.ห้วยกะปิ
ทต.ห้วยกะปิ
ทต.ห้วยกะปิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

เม.ย.
๖๒

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

หมายเหตุ

-๒๐ระยะเวลาการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑ ประชุมประจาเดือนผู้บริหาร/พนักงาน ทุกเดือน
๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดาเนินงาน
๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้า
อบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทุกคน
๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
๕ จัดทาโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลุกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
๖ กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสาคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสรุปให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
๗ อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน/กลุ่มผู้นาชุมชน/กลุ่มอาชีพ/กลุ่มอสม./
กลุ่มอปพร./ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประชาคมหมู่บ้าน

แหล่งทีม่ า
งบประมาณ
ทต.ห้วยกะปิ
ทต.ห้วยกะปิ
ทต.ห้วยกะปิ
ทต.ห้วยกะปิ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

เม.ย.
๖๓

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓ ๖๓

หมายเหตุ

-๖รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลห้วยกะปิ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุก
คนทุกตาแหน่งได้รบั การ
พัฒนาภายในระยะเวลา
๓ ปี

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านบุคลากร
๑. ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมปี ระโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร
ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัตริ าชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าทีร่ ับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตาแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษา
ต่ออย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิม่ พูนความรู้ในการทางาน
ตลอดเวลา
๓. สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้าง สมาชิกเทศบาล ผูบ้ ริหาร และประชาชน ได้มีโอกาส
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิธกี าร
ระยะเวลาดาเนินการ
ดาเนินการเองหรือ
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ

งบประมาณ หมายเหตุ
ตาม
ข้อบัญญัติ
เทศบาล
ตาบลห้วย
กะปิ

-๗วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุก
คนทุกตาแหน่งได้รบั การ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓
ปี

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
๑. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัตหิ น้าที่อย่างเหมาะสม
๒. การจัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔. มีการพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็น
ประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง

วิธกี าร
ดาเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
เทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

หมายเหตุ

-๘วัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล
ทุกคนทุกตาแหน่งได้รับ
การพัฒนาภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี

แผนงาน/โครงการ

วิธกี าร

การพัฒนาด้านอืน่ ๆ
๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มกี ารลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การทางาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ให้มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัตงิ าน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทางาน
๓. ส่งเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรม ๕ ส

ดาเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานทีท่ างาน
และสถานทีบ่ ริการ
ประชาชน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
เทศบาลตาบล
ห้วยกะปิ

หมายเหตุ

ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัด อบต.หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสานักปลัด
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด
อบต. ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่พฒ
ั นา
ปี
ปี
ปี ๒๕๕๗
๒๕๕๕ ๒๕๕๖
(จานวน
(จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอืน่

ปลัด อบต. ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

๓

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วน
การคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนโยธา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

-๗ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๕

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วน
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖

๗

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วน
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือ
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่น
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ที่เกี่ยวข้อง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่พฒ
ั นา
ปี
ปี
ปี ๒๕๕๗
๒๕๕๕ ๒๕๕๖
(จานวน
(จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอืน่

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

๘

หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

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

๑

๑

๑

/

-๘ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พฒ
ั นา
ที่

๙

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ /
เจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและ
บัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๒ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้า
พนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี

การดาเนินการ

ปี
๒๕๕๕
(จานวน
คน)

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

ปี
ปี ๒๕๕๗
๒๕๕๖
(จานวน
(จานวน
คน)
คน)

อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอืน่

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๒

๒

๒

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

ยิ่งขึ้น

-๙ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พฒ
ั นา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่าง เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
โยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างสารวจหรือ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ปี
๒๕๕๕
(จานวน
คน)

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

ปี
ปี ๒๕๕๗
๒๕๕๖
(จานวน
(จานวน
คน)
คน)

อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอืน่

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

- ๑๐ ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
สันทนาการหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
๑๙ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน
ส่งเสริมสุขภาพหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๒๐ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ช่วยครูผู้ครูดูแล
เด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่พฒ
ั นา
ปี
ปี
ปี ๒๕๕๗
๒๕๕๕ ๒๕๕๖
(จานวน
(จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอืน่

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานส่วนตาบล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

๓

๓

๓

/

- ๑๑ ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่พฒ
ั นา

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา

ปี
๒๕๕๕
(จานวน
คน)

๒๑ หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างแต่ละตาแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๒ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
๒๓ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท
๒๔ การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ
แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถนาความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถนาความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น
เพื่อเสริมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและ
พนักงานจ้าง

ปี
ปี ๒๕๕๗
๒๕๕๖
(จานวน
(จานวน
คน)
คน)

อบต.
ดาเนินการเอง

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอืน่

/

พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๓

๓

๓

/

คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อขอรับ
ทุนการศึกษา

๓

๓

๓

/

คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อขอรับ
ทุนการศึกษา

๓

๓

๓

/

พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๒๕

๒๕

๒๕

/

- ๑๒ ส่วนที่ ๔ วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหว้า อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๒๕ การพัฒนาระบบ IT ให้มี
ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ ติดตั้ง Internet ให้ทุกส่วนราชการ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับ

ปีงบประมาณที่พฒ
ั นา
ปี
ปี
ปี ๒๕๕๗
๒๕๕๕ ๒๕๕๖
(จานวน
(จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)

๒๕

๒๕

๒๕

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
อบต.
ดาเนินการเอง

/

ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอืน่

๒๖ การทาแผนการพัฒนาพนักงานส่วน
ตาบลเพื่อการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ

แต่ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๒๕

๒๕

๒๕

/

- ๑๓ ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหว้า
๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสานักปลัดหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนการคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างสารวจหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ (บาท)
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ข้อบัญญัติงบประมาณ

- ๑๔ -

คาสัง่ องค์การบริหารส่วนตาบลวังหว้า

ทีม่ าของงบประมาณ

