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คำนำ
แผนพั ฒ นาบุ คลากรระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) ของเทศบาลตำบลโพทะเล ฉบั บ นี้
จั ด ทำขึ้ น ภายใต้ ก รอบยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนอั ต รากำลั ง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) โดยได้ จั ด ให้ มี
การประชุ ม สั ม มนาผู้ บ ริห ารและบุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล จากทุ ก ส่ ว น ราชการของเทศบาล
ตำบลโพทะเล ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ
ได้ แก่ การวิ เคราะห์ภ าระงานเพื่ อ ประกอบการวิเคราะห์ อั ตรากำลัง การสำรวจความต้องการฝึก อบรมของ
บุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นรูปธรรม
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลโพทะเล หวัง เป็นอย่างยิ่ง ว่า หากได้ดำเนินการตามแผนพัฒ นา
บุคลากรนี้ แล้ว บุคลากรของเทศบาลตำบลโพทะเล จะเป็นบุค คลที่มีคุณ ภาพ เป็นที่พึ งพอใจของประชาชน
สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่ เทศบาลตำบลโพทะเลได้ จึง ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) ไว้ ณ ที่นี้

เทศบาลตำบลโพทะเล

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล

๑

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๖

ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา

๑๑

ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา

๑๓

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา

๒๓

ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล

๒๕

ภาคผนวก
- สำเนาคำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลโพทะเล
- สำเนาวาระการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลโพทะเล

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัด พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิ ธีการทำงาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒ นาองค์การ ซึ่ง นำไปสู่แนวคิดการพั ฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้ องค์ การสามารถใช้และพั ฒ นาความรู้ ที่ มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่ วนราชการมี ห น้ า ที่ พั ฒ นาความรู้ ในส่ ว นราชการเพื่ อ ให้ มี ลั ก ษณะเป็ น องค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้
อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิท ธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริ ห ารราชการแนวใหม่ ส่ ว นราชการจะต้ อ งพั ฒ นาความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญให้ เพี ย งพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศ นคติเดิม เสี ย ใหม่ จากการที่ ยึ ด แนวความคิด ว่าต้ อ งปฏิ บัติ ง านตามระเบี ยบแบบแผนที่ วางไว้ตั้ ง แต่อ ดี ต
จนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒ นาความรู้เพื่ อให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีก ารส่งเสริมและพั ฒ นาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศ น์และปรับ เปลี่ ยนทั ศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

-๒๑.๓ ประกาศ กทจ.จังหวัดพิจิตร
ตาม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๒ การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๓ การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริห ารงานบุ ค คลของเทศบาลจั งหวั ด พิ จิ ต ร ลงวั น ที่ 11 พฤศจิก ายน ๒๕๔๕ จึ ง ได้ จัด ทำแผนพั ฒ นาขึ้ น
โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2564-2566) ของเทศบาลตำบลโพทะเล และจัดทำให้
ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโพทะเล
๑.๔ การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้ห ลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็ นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้
เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จุดแข็ง (Strengths)
มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์
มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

จุดอ่อน (Weaknesses)
การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค
ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกำลังใจ ที่จะทำให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก

-๓–
โอกาส (Opportunities)
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนาเทศบาลเป็นอย่างดี
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล ทำให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท
เพิ่มขึ้น

๑.
๒.
๓.
๔.

ภัยคุกคาม(Threats)
ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความก้าวหน้าในวงแคบ
บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจ ทำให้มีเวลาให้ชุมชนจำกัด

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
๒. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้
๓. อยู่ในวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑.
๒.

๓.
๔.

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานไม่เต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น นักวิชาการ
สาธารณสุข
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ
๖. สำนักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสำหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดำเนินการทางวินัย
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
ส่วนตำบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
สารสนเทศ
จำกัดทำให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล
ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำนวนประชากรและภารกิจ

- ๔–

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน
นายกเทศมนตรี
สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

ประเมินผล

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทำแผน ควบคุม
กำกับดูแล

สั่งการ/กำหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบแล้ว
รายงานนายกเทศมนตรี
น

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทำ

ทำงานตามคำสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้

การพั ฒ นาบุ คลากรในโครงสร้างใหม่ข องเทศบาลตำบลโพทะเล จะเป็ นการพั ฒ นาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ มีคณะกรรมการทำหน้าที่วางแผนอัตรากำลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ
ประเมิ น ผลเพื่ อ การเลื่ อ นระดั บ ตำแหน่ ง การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ และการต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโพทะเลที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้

-๕คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากำลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกเทศมนตรี

หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ
แผน ควบคุมกำกับดูแล
สนับสนุน

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทำ

ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ

ทำงานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“ภายในปี ๒๕64 บุ ค ลากรของเทศบาลตำบลโพทะเล จะมี ค วามก้ าวหน้ า มั่ น คงในชี วิ ต
มี ค วามรู้ค วามสามารถ มี ค วามชำนาญการในหน้ า ที่ มี อั ธยาศั ยเต็ ม ใจให้ บ ริ ก ารประชาชน และ
ประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ”

-๖-

ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๒.๑ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลตำบลโพทะเล
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิดและการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของเทศบาลตำบลโพทะเล
๓. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลโพทะเล ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา
๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโพทะเล ประกอบด้วย
๑.๑ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
๑.๒ การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น สภาเทศบาล
๑.๓ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานเทศบาล
๑.๔ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง
๑.๕ การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลโพทะเล ทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี

-๗วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลทุก การพัฒนาด้านบุคลากร
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
๑.ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี ฝึกอบรมจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร
ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตำแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการทำงาน
ตลอดเวลา
๓.สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
สมาชิกสภา ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษาดู
งานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

วิธีการ
ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอื่น ๆ
- ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ

ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ศ.๒๕64 - ๒๕๖6

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ
เทศบาลตำบล
โพทะเล

หมายเหตุ

-๘วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
ทุกตำแหน่งได้รับการพัฒนา ๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มี
ภายในระยะเวลา ๓ ปี
คุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒.การจัดทำประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง

วิธีการ
ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ศ.๒๕64 - ๒๕66

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ
เทศบาลตำบล
โพทะเล

หมายเหตุ

-๙วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานเทศบาลตำบล การพัฒนาด้านอื่น ๆ
ทุกคนทุกตำแหน่งได้รับการ ๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี การทำงาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ให้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน
๓. ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ
ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทำงาน
และสถานที่บริการประชาชน

ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ศ.๒๕64 - ๒๕66

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ
เทศบาลตำบล
โพทะเล

หมายเหตุ

- ๑๐ -

มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมีประกาศ
เกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
๑.๑ ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เช่น การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น

มาตรการดำเนินการทางวินัย
๑. มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน แล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลทราบ
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง
ยกเว้นการกระทำผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบกำหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง

- ๑๑ -

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา

๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)
เทศบาลตำบลโพทะเล กำหนดหลักสูตรการพัฒ นาสำหรับบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60
๑.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๓ พระราชบัญญัติกำหนดแผนกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 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. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รบั ผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในแต่ละตำแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท

- ๑๒ ๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๙. พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๑๒.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑๓. จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ
พนักงานจ้างโครงการเดียวกันได้
๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา
๔.๑ ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
๔.๒ ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ
๔.๓ บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
๔.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
๔.๖ วางแผนบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสม
๔.๗ พัฒนาการกระจายอำนาจ
๔.๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ

- ๑๓ -

ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนา
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและบุคลากรของเทศบาลตำบล
โพทะเล กำหนดวิธีการพัฒนา ตามความจำเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้
๑. วิธีการดำเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝึกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจำเดือนของเทศบาล
ตำบลโพทะเล ในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๑.๗ การให้การศึกษา
๒. แนวทางการดำเนินการ
การดำเนิ น การพั ฒ นาพนั กงานเทศบาล ลูก จ้า งประจำ พนั ก งานจ้าง และบุ ค ลากรของ
เทศบาลตำบลโพทะเล นอกจากมีวิ ธีการดำเนิ นการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดำเนิน การได้ กำหนด
แนวทางการดำเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ เทศบาลดำเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการโดย
เทศบาลจัดส่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เข้ารับการอบรม
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ของเทศบาลตำบลโพทะเล เป็นผู้ดำเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา
๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64
๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65
๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕65 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6
๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลโพทะเล จึ ง ได้จั ด ทำโครงการครอบคลุ ม ตามหลัก สู ตรความรู้พื้ น ฐาน
ในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒ นาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตำแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ
ในส่วนที่ ๕
/แผนภาพ...

- ๑๔ -

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น
๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น
๑.๓ กำหนดประเภทของความจำเป็น

๒. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ
การดำเนินการ โดยอาจดำเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดำเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คำปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความความสำเร็จ ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง

- ๑๕ –

วิธีการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66)
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลโพทะเล
การดำเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 ปี ๒๕66
(จำนวน (จำนวน (จำนวน
คน)
คน)
คน)
๑
๑
๑

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรม
ดำเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดเทศบาลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ปลัดเทศบาล ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

๒

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสำนักปลัด
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๑

๑

๑

/

๓

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๑

๑

๑

/

๔

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกอง
ช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๑

๑

๑

/

ปลัดเทศบาล ได้รับการฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

5

หลักสูตรผู้บริหารการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

6

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่ การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
เกี่ยวข้อง
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

7

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

8

9

การดำเนินการ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า หัวหน้าส่วน แต่ละส่วนได้รับการ
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 ปี ๒๕66
(จำนวน (จำนวน (จำนวน
คน)
คน)
คน)

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรม
ดำเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น

1

1

1

/

พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

1

1

1

/

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

1

1

1

/

หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

1

1

1

/

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการ
สุขาภิบาลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

1

1

1

/

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
อื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

1

1

1

/

/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการการเงิน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
เกี่ยวข้อง
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

13 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

17 หลักสูตรเกี่ยวกับครูหรือหลักสูตรอื่น เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
ที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1
ครั้ง/ปี

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

14 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
15 หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่าง
โยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
16 หลักสูตรเกี่ยวกับช่างสำรวจ/นาย
ช่างสำรวจหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 ปี ๒๕66
(จำนวน (จำนวน (จำนวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรม
ดำเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

1

1

1
/

1

1

1
/

1

1

1
/

1

1

1
/

1

1

1
/

3

3

3
/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

18 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็ก
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

การดำเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕64 ปี ๒๕65 ปี ๒๕66
(จำนวน (จำนวน (จำนวน
คน)
คน)
คน)
3
3
3

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรม
ดำเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานจ้าง ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

19 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
ตำแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานจ้าง ได้รับฝึกอบรม
1 ครั้ง/ปี

22

22

22

/

/

20 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อขอรับ
ทุนการศึกษา

3

3

3

/

/

21 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อขอรับ
ทุนการศึกษา

3

3

3

/

22 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละตำแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครัง้ /ปี

38

38

38

23 การทำแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเพื่อการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
1 ครั้ง /ปี

38

38

38

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

/
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ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลโพทะเล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64
ลำ
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง
ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดำเนินงาน
สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
กำหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสำคัญเสนอผู้บงั คับบัญชาตามลำดับและสรุปกำหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปริญญา
โท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

งบประมาณ
งบ เทศบาล
งบ เทศบาล
งบ เทศบาล
งบ เทศบาล
งบ เทศบาล

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

เม.ย.
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

หมายเหตุ

- ๒0 -

ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
ลำ
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง
ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดำเนินงาน
สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
กำหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสำคัญเสนอผู้บงั คับบัญชาตามลำดับและสรุปกำหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปริญญา
โท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

งบประมาณ
งบ เทศบาล
งบ เทศบาล
งบ เทศบาล
งบ เทศบาล
งบ เทศบาล

ต.ค.
64

พ.ย.
64

ธ.ค.
64

ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

หมายเหตุ

-21ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66
ลำ
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง
ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดำเนินงาน
สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม
ทุกคน
สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
จัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
กำหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ
สรุปความสำคัญเสนอผู้บงั คับบัญชาตามลำดับและสรุปกำหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี /ปริญญา
โท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่มอาชีพ กลุ่ม อสม.
กลุ่มอปพร. และประชาคมหมู่บ้าน

งบประมาณ
งบ เทศบาล
งบ เทศบาล
งบ เทศบาล
งบ เทศบาล
งบ เทศบาล

ต.ค.
65

พ.ย.
65

ธ.ค.
65

ม.ค.
66

ก.พ.
66

มี.ค.
66

เม.ย.
66

พ.ค.
66

มิ.ย.
66

ก.ค.
66

ส.ค.
66

ก.ย.
66

หมายเหตุ

- ๒2 -

ส่วนที่ ๕
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดเทศบาลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสำนักปลัดหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองช่างหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรผู้อำนวยการกองการศึกษาหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองวิชาการและ
แผนงานหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองช่างหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับช่างสำรวจ/นายช่างสำรวจหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
11
12
13
14
15

งบประมาณ (บาท)
๒๕64 – ๒๕66
๔๐,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ
เทศบัญญัติ

๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

40,000

เทศบัญญัติ

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติ

35,000

เทศบัญญัติ

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

- ๒3 ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละตำแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๙ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

งบประมาณ (บาท)
๒๕64 – ๒๕๖6
๓๐,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ
เทศบัญญัติ

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๒๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๒๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๑๐๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๒๐ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๑๘๐,๐๐๐

เทศบัญญัติ

๒๑ การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

40,000

เทศบัญญัติ

23 จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

-

-

- ๒4 -

ส่วนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล

๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโพทะเล
ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
6.
7.
8.
9.

นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
ปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของของเทศบาล
ตำบลโพทะเล กำหนดวิธีการติดตามประเมิน ผล ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปี ละ
๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกเทศบาลตำบลโพทะเลทราบ

บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโพทะเล สามารถปรับเปลี่ยน
แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ ระเบียบ กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
พิ จิต ร ตลอดจนแนวนโยบายและยุท ธศาสตร์ ต่ าง ๆ ประกอบกั บ ภารกิ จตามกฎหมายและการถ่ ายโอน
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มี
ความจำเป็นอาจต้องทำการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

ภาคผนวก

คำสั่งเทศบาลตำบลโพทะเล
ที่ 309 / ๒๕63
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)
………………………...............…………………..
อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) ของเทศบาลตำบลโพทะเล ดังนี้
๑. นายกเทศบาลตำบลโพทะเล
เป็นประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล
เป็นกรรมการ
๓. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เป็นกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
5. ผู้อำนวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
6. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
เป็นกรรมการ
7. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เป็นกรรมการ
8. นักทรัพยากรบุคลากร
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕63

(นายกิตติศักดิ์ ดวงปัญญาสว่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล

รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66)
ครั้งที่ ๑/๒๕64
วันอังคารที่ 29 ธันวาคม ๒๕63 เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล
สำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
*****************************
ผู้มาประชุม
1. นายกิตติศักดิ์
2. นางศศิธารา
3. สิบตำรวจโทณรงค์
4. นางสรัลญา
5. จ่าเอกกวี
6. นายทศพร
7. นางสาวพัชรียา
8. นางสาวสำเริง

ดวงปัญญาสว่าง
แอมโคก
มีศาสตร์
เฮงตระกูล
จันดี
ดิษบรรจง
หมื่นยงค์
เผ่าสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล ประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล
กรรมการ
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
กรรมการ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายกิตติศักดิ์ ดวงปัญญาสว่าง
เมื่ อ คณะกรรมการมาครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว ผมขอเปิ ด การประชุ ม
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการจั ดทำแผนพั ฒ นาบุ คลากรประจำปี ง บประมาณ 2564 - 2566
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นักทรัพยากรบุคคล
- แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลโพทะเล ที่ 309/๒๕63 ลงวันที่
29 ธัน วาคม ๒๕63 เพื่ อให้ เป็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จัง หวั ด พิ จิ ต ร เรื่อง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ ยวกั บการบริ หารงานบุ คคลของเทศบาล
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๔๕
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
นักทรัพยากรบุคคล
- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กำหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่

-2๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
การจัดทำแผนพั ฒ นาบุ คลากร (ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) นั้ น จะต้องมี
ความสอดคล้องกับ แผนอั ตรากำลัง ๓ ปี (ปี งบประมาณ ๒๕64 – ๒๕๖6) และเทศบั ญญั ติของ
เทศบาล ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น มี ก ารพั ฒ นาทั้ ง องค์ ก รและต่ อ เนื่ อ ง
จึ ง ร่ า งโครงการฝึ ก อบรม/พั ฒ นาบุ ค ลากร ให้ ค ณะกรรมการจั ด ทำแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดเทศบาลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒

หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๖

หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๗

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๘

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๙

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๐

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

11

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการสวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

12

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

13

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

14

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

15

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อำนวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๕

หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๖

หลักสูตรเกี่ยวกับครูหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๗

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๘

หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละตำแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๙

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

๒๐

การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

๒๑

การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

23

จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
(ลงชื่อ)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสำเริง เผ่าสวัสดิ์)
กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายกิตติศักดิ์ ดวงปัญญาสว่าง)
ประธานกรรมการ

