แผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
(ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560)

อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560)
…………………………………
ด้ว ยเทศบาลต้าบลปากน้าฉวางได้จัดท้าแผนพัฒ นาบุคลากรเทศบาล 3 ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558 – 2560) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธ รรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นายบุญธรรม รุ่งเรือง)
นายกเทศมนตรีต้าบลปากน้าฉวาง

ค้าน้า
แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ฉบับนี จัดท้าขึนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และ
แผนอัตราก้าลัง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ซึ่งท้าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน้ามาใช้ใน
การจัดท้าแผนพัฒ นาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ภ าระงานเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์อัตราก้าลัง การส้ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
คณะผู้บริหารเทศบาลต้าบลปากน้าฉวางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด้าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรนีแล้ว บุคลากรของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน
สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่ เทศบาลต้าบลปากน้าฉวางได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท้า
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ ณ ที่นี

เทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล

๑

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๖

ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา

๑๑

ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด้าเนินการพัฒนา

๑๓

ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล

๒0

ภาคผนวก
- ค้าสั่งคณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง

-1-

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้น้าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท้างาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และน้าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน้าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มี อยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีก ารบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่้าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติร าชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทังต้องส่ งเสริ มและพัฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิท ธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทังนี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบั ติงาน ให้ส อดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานีจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตังแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน้ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีก าฉบับนีก้าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่้าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน้ามาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่ งเสริ มและพัฒ นาความรู้ความสามารถ สร้างวิสั ยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
น้ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

-๒๑.๓ ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริ ห ารงานบุ คคลของเทศบาล ลงวัน ที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑4 ส่ ว นที่ 4
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้ก้าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต้าแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒88 - 308
จึงได้จั ดท้าแผนพัฒ นาขึน โดยจั ดท้าให้ ส อดคล้ องกับแผนอัตราก้าลั ง ๓ ปี ของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
และจัดท้าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
๑.๔ การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก้าหนดไว้ เพื่อให้การอ่าน
ผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จุดแข็ง (Strengths)
มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต้าแหน่ง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์
มีการก้าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
มีจ้านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

จุดอ่อน (Weaknesses)
การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค
ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกือหนุนซึ่งกัน
และกัน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญก้าลังใจ ที่จะท้าให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก้าลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ท้างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก

-๓–
โอกาส (Opportunities)
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนาเทศบาลดี
๒. มีความคุ้นเคยกันทังหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาลท้าให้รู้
สภาพพืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท
เพิ่มขึน

๑.
๒.
๓.
๔.

ภัยคุกคาม(Threats)
ระเบียบกฎหมายไม่เอือต่อการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความก้าวหน้าในวงแคบ
บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจ ท้าให้มีเวลาให้ชุมชนจ้ากัด

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
๒. การเดินทางสะดวกท้างานเกินเวลาได้
๓. อยู่ในวัยท้างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ท้างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑.
๒.

๓.
๔.

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. มีภาระหนีสินท้าให้ท้างานไม่เต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท้าให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการสาธารณสุข
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ
๖. ส้านักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆส้าหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
นโยบายรัฐบาลเอือต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การด้าเนินการทางวินัย
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
เทศบาลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
๒. ขาดบุคลากรทีม่ ีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
สารสนเทศ
จ้ากัดท้าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ท้างานได้ ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล
ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ้านวนประชากร และภารกิจ

- ๔–

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน
นายกเทศมนตรี
สัง่ การ /วางแผน/วินิจฉัย

ประเมินผล

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทาแผน ควบคุม
กากับดูแล

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

สั่งการ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบแล้ว
รายงาน
นายกเทศมนตรี
น

ทางานตามคาสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง จะเป็นการพัฒนาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ มีคณะกรรมการท้าหน้าที่วางแผนอัตราก้าลัง สรรหาทั งการบรรจุแต่งตัง การโอนย้าย และ
ประเมิ น ผลเพื่ อ การเลื่ อ นระดั บ ต้ า แหน่ ง การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ และการต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวางที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี

-๕คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกเทศมนตรี
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

หัวหน้าหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
สนับสนุน
ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ

ทางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“ภายในปี ๒๕๕8 บุคลากรของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต
มีความรู้ ค วามสามารถ มีค วามช้ านาญการในหน้าที่ มีอั ธ ยาศั ยเต็ม ใจให้ บ ริก ารประชาชน และ
ประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ”

-๖-

ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๒.๑ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อน้าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท้างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึนกับบุคลากรของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
๓. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต้าแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา
๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลต้าบลปากน้าฉวางประกอบด้วย
๑.๑ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
๑.๒ การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น สภาเทศบาล
๑.๓ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
๑.๔ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง
๑.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัด เทศบาลต้าบลปากน้าฉวางทุ กคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้
ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน้าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี

-๗วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ทุกคนทุกต้าแหน่งได้รับ
การพัฒนาภายในระยะเวลา
๓ ปี

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านบุคลากร
๑.ส่งเสริมและให้ความส้าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร
ดังนี
- ความรู้พืนฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต้าแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการท้างาน
ตลอดเวลา
๓.สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า พนักงานจ้าง
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาส
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิธีการ
ด้าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
ค้าปรึกษา และอื่น ๆ
- ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ

ระยะเวลาด้าเนินการ
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ
ทต.ปากน้า
ฉวาง

หมายเหตุ

-๘วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
ทุกต้าแหน่งได้รับการพัฒนา ๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
ภายในระยะเวลา ๓ ปี
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒.การจัดท้าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตส้านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง

วิธีการ
ด้าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
ค้าปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาด้าเนินการ
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ
ทต.ปากน้า
ฉวาง

หมายเหตุ

-๙วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน การพัฒนาด้านอื่น ๆ
ทุกต้าแหน่งได้รับการพัฒนา ๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขันตอนใน
ภายในระยะเวลา ๓ ปี
การท้างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ให้มีการน้าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท้างาน
๓. ส่งเสริมให้มีการด้าเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ
ด้าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
ค้าปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ท้างาน
และสถานที่บริการประชาชน

ระยะเวลาด้าเนินการ
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ
ทต.ปากน้า
ฉวาง

หมายเหตุ

- ๑๐ -

มาตรการเสริมสร้างขวัญก้าลังใจ
๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจ้าทุกปี โดยมีประกาศ
เกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี
๑.๑ ความสม่้าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท้างานร่วมกัน เช่น การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น

มาตรการด้าเนินการทางวินัย
๑. มอบอ้านาจให้ผู้บังคับบัญชาชันต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท้าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขันว่ากล่าวตักเตือน แล้วเสนอให้ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีทราบ
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครัง
ยกเว้นการกระท้าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบก้าหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
เทศบาล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง

- ๑๑ -

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ก้าหนดหลักสูตรการพัฒนาส้าหรับบุคลากรในแต่ละต้าแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี
๑. หลักสูตรความรู้พืนฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย
๑.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ (13) พ.ศ. ๒๕52
๑.๓ พระราชบัญญัติก้าหนดแผนก้าหนดแผนและขันตอนการกระจายอ้านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 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 และการบริหาราชการแผ่นดิน
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบ้ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในแต่ละต้าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต้าแหน่ง
๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๒. หลักสูตรความรู้พืนฐานในการปฏิบัติราชการ
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต้าแหน่ง
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต้าแหน่ง
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท

- ๑๒ ๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๙. พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๑๒.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑๓. จัดท้าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการท้างานที่มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึน และมีเนือหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการ
เดียวกันได้
๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา
๔.๑ ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท้างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
๔.๒ ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ
๔.๓ บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
๔.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
๔.๖ วางแผนบริหารอัตราก้าลังและปรับอัตราก้าลังให้เหมาะสม
๔.๗ พัฒนาการกระจายอ้านาจ
๔.๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ

- ๑๓ -

ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด้าเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนา
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากร ของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
ก้าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ้าเป็นและความเหมาะสมในการด้าเนินการ โดยใช้วิธีดังนี
๑. วิธีการด้าเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝึกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนของเทศบาล
ต้าบลปากน้าฉวางในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๑.๗ การให้การศึกษา
๒. แนวทางการด้าเนินการ
การด้าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรของเทศบาลต้าบลปากน้า
ฉวาง นอกจากมีวิธีการด้าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด้าเนินการได้ ก้าหนดแนวทางการด้าเนินการ
ไว้ ๓ แนวทาง ดังนี
๒.๑ เทศบาลด้าเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด้าเนินการโดย
เทศบาลจัดส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ด้าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานเทศบาล
ของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวางเป็นผู้ด้าเนินการ
๓. ระยะเวลาในการด้าเนินการพัฒนา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง จึงได้จัดท้าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต้าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วน
ที่ ๕
/แผนภาพ...

- ๑๔ -

แผนภาพแสดงขันตอนการด้าเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น
๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แต่งตังคณะท้างาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจ้าเป็น
๑.๓ ก้าหนดประเภทของความจ้าเป็น

๒. การด้าเนินการ/วิธีด้าเนินการ
การด้าเนินการ โดยอาจด้าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนด้าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้ค้าปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความความส้าเร็จ ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง

- ๑๕ –

วิธีการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘)
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การด้าเนินการ

ปี ๒๕๕8 (จ้านวนคน)

๑

หลักสูตรเกีย่ วกับพนักงานเทศบาล เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของพนักงาน
และลูกจ้างประจ้าหรือหลักสูตรอืน่ ที่ เทศบาลและลูกจ้างประจ้าให้มีทักษะ ความรู้
เกี่ยวข้อง
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึน

พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ้า
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครัง/ปี

๑8

๒

หลักสูตรเกีย่ วกับพนักงานจ้างแต่ละ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของพนักงานจ้าง
ต้าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีทักษะ ความรู้ และความเข้าใจในหน้าที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึน

พนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครัง/
ปี

๑9

๓

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับทีส่ ูงขึน

ส่งเสริมและอนุญาตให้พนักงานเทศบาล
ได้รับการศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึน

-

๔

การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ละ
ต้าแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดยี ิ่งขึน

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า และ
พนักงานจ้างได้รับการฝึกอบรม ๑ ครัง/
ปี

37

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ด้าเนินการเอง หน่วยงานอื่น
/

/

/
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ระยะเวลาการด้าเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ล้า
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ประชุมประจ้าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน

-

๒

ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด้าเนินงาน

-

๓

สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดท้าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร
ก้าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความส้าคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามล้าดับและสรุปก้าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปริญญาโท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผูน้ ้าชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

๔
๕
๖
๗
๘

งบ
ทต.ปากน้าฉวาง
งบ
ทต.ปากน้าฉวาง
งบ
ทต.ปากน้าฉวาง

งบ
ทต.ปากน้าฉวาง

ต.ค.
๕๗

พ.ย.
๕๗

ธ.ค.
๕๗

ม.ค.
๕๘

ก.พ.
๕๘

มี.ค.
๕๘

เม.ย.
๕๘

พ.ค.
๕๘

มิ.ย.
๕๘

ก.ค.
๕๘

ส.ค.
๕๘

ก.ย.
๕๘

หมายเหตุ
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ระยะเวลาการด้าเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ล้า
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ประชุมประจ้าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน

-

๒

ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด้าเนินงาน

-

๓

สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดท้าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร
ก้าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความส้าคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามล้าดับและสรุปก้าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปริญญาโท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผูน้ ้าชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

๔
๕
๖
๗
๘

งบ
ทต.ปากน้าฉวาง
งบ
ทต.ปากน้าฉวาง
งบ
ทต.ปากน้าฉวาง

งบ
ทต.ปากน้าฉวาง

ต.ค.
๕๗

พ.ย.
๕๗

ธ.ค.
๕๗

ม.ค.
๕๘

ก.พ.
๕๘

มี.ค.
๕๘

เม.ย.
๕๘

พ.ค.
๕๘

มิ.ย.
๕๘

ก.ค.
๕๘

ส.ค.
๕๘

ก.ย.
๕๘

หมายเหตุ
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ระยะเวลาการด้าเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ล้า
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ประชุมประจ้าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน

-

๒

ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด้าเนินงาน

-

๓

สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดท้าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร
ก้าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความส้าคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามล้าดับและสรุปก้าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
สนับสนุนให้บุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปริญญาโท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผูน้ ้าชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

๔
๕
๖
๗
๘

งบ
ทต.ปากน้าฉวาง
งบ
ทต.ปากน้าฉวาง
งบ
ทต.ปากน้าฉวาง

งบ
ทต.ปากน้าฉวาง

ต.ค.
๕๗

พ.ย.
๕๗

ธ.ค.
๕๗

ม.ค.
๕๘

ก.พ.
๕๘

มี.ค.
๕๘

เม.ย.
๕๘

พ.ค.
๕๘

มิ.ย.
๕๘

ก.ค.
๕๘

ส.ค.
๕๘

ก.ย.
๕๘

หมายเหตุ
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ส่วนที่ ๕
งบประมาณในการด้าเนินการพัฒนา
งบประมาณที่ใช้ในการด้าเนินการพัฒนา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
งบประมาณ (บาท)
๒๕58 – ๒๕60
350,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

-

-

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

-

-

จัดท้าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เพื่อการท้างานที่มีประสิทธิภาพ

-

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑
2

หลักสูตรเกีย่ วกับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า
และพนักงานจ้างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

3
5

ที่มาของงบประมาณ

-

- ๒0 -

ส่วนที่ 5
การติดตามและประเมินผล

๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
4.
5.
6.

นายกเทศมนตรีต้าบลปากน้าฉวาง
ปลัดเทศบาล
ผอ.กองช่าง
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าส้านักงานปลัดฯ
บุคลากร

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของของเทศบาล
ต้าบลปากน้าฉวาง ก้าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด้าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ
๑ ครัง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต้าบลปากน้าฉวางทราบ

บทสรุป
การบริ ห ารงานบุ คคลตามแผนพั ฒ นาบุค ลากรของเทศบาลต้า บลปากน้า ฉวาง สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย น แก้ไ ข เพิ่มเติมให้ เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวั ด
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับ ภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุ
ให้การพัฒนาบุคลากรบางต้าแหน่งที่จ้าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ้าเป็น
อาจต้องท้าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่าย
โอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

ภาคผนวก

ค้าสั่งเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
ที่ ๔๘๔ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตังคณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
………………………...............…………………..
อาศั ย อ้ า นาจตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวดที่ 14
ส่ ว นที่ 4 การพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ข้ อ 300 จึ ง ได้ แ ต่ ง ตั งคณะกรรมการจั ด ท้ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
(ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) โดยจั ด ท้ า ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนอั ต ราก้ า ลั ง ๓ ปี (ปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ดังนี
๑. นายกเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
เป็นประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการ
๓. ผู้อ้านวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
4. ผู้อ้านวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
5. หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการ
6. บุคลากร
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
ทังนี ตังแต่บัดนีเป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

( นายบุญธรรม รุ่งเรือง )
นายกเทศมนตรีต้าบลปากน้าฉวาง

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
ครังที่ ๑/ ๒๕๕๗
วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
.................................................
ผู้มาประชุม
ที่

1
2
3
4

ชื่อ - สกุล

ต้าแหน่ง

นายบุญธรรม รุ่งเรือง
นายสง่าชัย หนูเนียม
นายศิรโิ ชค งามสิงห์
นางจุฑามาศ สุขลี่

นายกเทศมนตรีต้าบลปากนา้ ฉวาง
ปลัดเทศบาล
ผู้อ้านวยการกองช่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการ
แทนผู้อา้ นวยการกองคลัง
5 นางพรทิพย์ สิงหพันธ์ หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล
6 นายจักรวสุ ภูวสุสมบัติ บุคลากร

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

บุญธรรม รุง่ เรือง
สง่าชัย หนูเนียม
ศิริโชค งามสิงห์
จุฑามาศ สุขลี่
พรทิพย์ สิงหพันธ์
จักรวสุ ภูวสุสมบัติ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายบุญธรรม รุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการจัดท้าแผนพัฒนา
บุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้
นายสง่าชัย หนูเนียม ปลัดเทศบาล ด้าเนินการประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑
ปลัดเทศบาล

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- แจ้ ง เรื่ อ งการแต่ ง ตั งคณะกรรมการจั ด ท้ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร (ปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ตามค้าสั่ง เทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง ที่ 484/๒๕๕๗
ลงวันที่ 1 กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวดที่ 14 ส่วนที่ 4 การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ ๒88 – ข้อ 308

มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓
ปลัดเทศบาล

เรื่องเพื่อพิจารณา
- การจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพื่อให้เป็น
ไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ก้าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทัง ๕ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต้าแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

- ๒ - ให้นายจักรวสุ ภูวสุสมบัติ กรรมการ/ เลขานุการ เป็นผู้ชีแจงข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดท้าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
นายจักรวสุ ภูวสุสมบัติ - รายละเอียดเกี่ยวกับแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต้าบลปากน้าฉวาง
บุคลากร
มีรายละเอียดต่างๆ ตามที่กระผมได้แนบพร้อมกับระเบียบวาระการประชุมแล้วครับ
นายบุญธรรม รุ่งเรือง
นายกเทศมนตรี

- เมื่อคณะท้างานได้พิจารณาเกี่ยวกับรายละเอียดร่างแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลต้าบลปากน้าฉวางเรียบร้อยแล้ว มีคณะท้างานท่านใดเสนอแนะเป็นอย่างอื่น
อีกหรือไม่

มติที่ประชุม

- ไม่มี

นายบุญธรรม รุ่งเรือง
นายกเทศมนตรี

- เมื่อมติที่ประชุมไม่มีคณะท้างานท่านใดเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดของ
ร่างแผนพัฒนาบุคลากร สรุปว่าจะได้ส่งร่างแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ในการพัฒนา
บุคลากรต่อไป

มติที่ประชุม

- ทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ

จักรวสุ ภูวสุสมบัติ
( นายจักรวสุ ภูวสุสมบัติ )
บุคลากร

บุญธรรม รุ่งเรือง
( นายบุญธรรม รุ่งเรือง )
นายกเทศมนตรีต้าบลปากน้าฉวาง

กรรมการ /เลขานุการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม

