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คํานํา
เทศบาลเมืองบานสวนอําเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจําปงบประมาณ 2561 –2563 ของเทศบาลเมืองบานสวน เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบานสวน
ประกอบด วย พนั กงานเทศบาลสามั ญ ลูกจางประจําและพนักงานจาง เพื่อใหเปน ไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2545 ขอ 299 กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เทศบาลเมืองบานสวนตั้งอยูในพื้นที่อําเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
เปน หนวยงานใหบริการประชาชน พัฒ นาสรางสรรคความเจริญใหเกิดแกชุมชนและทองถิ่น ซึ่งจําเปน อยางยิ่งที่
จะตองมีการพัฒนาการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถิ่นและพัฒนาทองถิ่น ดังนั้น การที่จะพัฒนาองคกรใหดีไดนั้น จะตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยกอน
เพราะคนถือวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนา ซึ่งถามีการพัฒ นาทรัพยากรมนุษยมากขึ้น
เทาใด ก็จะทําใหองคกรเจริญขึ้นเทานั้น ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่จะชวยใหการพัฒนาองคกรในดานตางๆ เปนไปได
อยางมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานไปพรอมๆ
กัน
คณะผู บ ริ ห ารและหั ว หน า ส ว นราชการเทศบาลเมื อ งบ านสวน จึ งได จัดทํ าแผนพั ฒ นาพนั กงาน
เทศบาล ประจําปงบประมาณ 2561-2563 ของเทศบาลเมืองบานสวนขึ้น หวังเปนอยางยิ่งวา หากไดดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลที่วางไวนี้ จะสามารถสรางบุคลากรในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีความรู มีทักษะ มี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ในการตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และ
สนองนโยบายของทางราชการรวมทั้งแผนการกระจายอํานาจสูทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบทบาท
และภารกิจของเทศบาลเมืองบานสวนตอไป
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แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
เทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1. หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล

1.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดชลบุรีหลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ขอ 299 กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ขอ 288 – 326
ขอ 301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อยางนอยตองประกอบดวย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) เปาหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ข อ 308 ให เทศบาลจั ด ทํ าแผนการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาลตามขอ 299แล ว เสนอให ก.ท.จ.
พิจารณาใหความเห็นชอบ
1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีพ.ศ.2546
พระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยหลั กเกณฑ และวิธีการบริห ารกิจ การบานเมืองที่ดีพ .ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ระบุ
ดังนี้
“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ
โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริห ารราชการแนวใหม ส ว นราชการจะต อ งพั ฒ นาความรู ค วามเชี่ ย วชาญให เพี ย งพอแก ก าร
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มีผลกระทบ
ตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม
จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการ
สรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

(2)
๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง
รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ
เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถ ในการปฏิบัติ
หนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อการนํามา
พัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”
1.3 การวิเคราะหบุคลากร
การวิเคราะหบุคลากร (PersonalAnalysis)ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปนการวิเคราะห
แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดไวเพื่อใหการอานผลการวิเคราะห
เปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนงชัดเจน
สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทันตอเหตุการณ
๒. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
๓. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
ใหทันสมัยอยูเสมอ
๔. มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
๕. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

โอกาส (Opportunities)
๑. ประชาชนรวมมือพัฒนาเทศบาลเมืองบานสวน
๒. มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายทั่วเขตเทศบาล
ทําใหรูสภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนไดดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรูในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโทเพิ่มขึ้น

จุดออน (Weaknesses)
๑. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวาง
ภาคสวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุน
ซึ่งกันและกัน
๒. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความ
รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย
๔. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกรและพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและ
เจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
๕. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก

๑.
๒.
๓.
๔.

ภัยคุกคาม (Threats)
ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความกาวหนาในวงแคบ
บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา
เศรษฐกิจ ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด

(3)
การวิเคราะหในระดับองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. หั ว หน า ส ว นราชการมี ความเข า ใจในการทํางาน
สามารถสนองตอบนโยบายของผูบริหารไดดี
๖. มีการบริหารงานบุคคลที่ยึดหลักระบบคุณธรรม
๗. สํ า นั ก งานมี พื้ น ที่ ก ว า งขวางที่ ส ามารถรองรั บ
ประชาชนที่ ม าติ ด ต อ และทํ า กิ จ กรรมต า งๆ ได
อยางเพียงพอ

จุดออน (Weaknesses)
1. ขาดความกระตือรือรน
2. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มที่
3. ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ
4. พื้นที่พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี
บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน สัตวแพทย
5. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการ
สาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
1. นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน 1. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธ
๒. กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครอง
แบบเครือญาติ การดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยาก
ทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
มักกระทบกลุมญาติพี่นอง เพื่อนฝูง
ดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูที่
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
มีจํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
๔. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ
ทํางานไดครอบคลุมภารกิจของเทศบาล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
3. งบประมาณนอยเมือ่ เปรียบเทียบกับพื้นที่ จํานวน
ประชากรและภารกิจ
4. ประชากรแฝงเขามาพักอาศัยในพื้นที่เปนจํานวนมาก
ทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

(4)

การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร
โครงสรางปจจุบัน
นายกเทศมนตรี

ประเมินผล

สั่งการ/วางแผน/วินิจฉัย

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผน ควบคุม
กํากับดูแล

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป
ตามระเบียบแลว
รายงาน

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

ทํางานตามคําสั่ง
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเอง
ตามยุทธศาสตรได

การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมของเทศบาลเมืองบานสวน จะเปนการพัฒนาโดยใหประชาชน
มี ส ว นร ว มและใช ร ะบบเป ด โดยบุ ค ลากรสามส ว นที่ ต อ งสั ม พั น ธ กั น เพื่ อ ให ได บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ มี
คณะกรรมการทําหนาที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และประเมินผลเพื่อการ
เลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบและการตอสัญญาจาง

(5)
โครงสรางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองบานสวนที่จะปรับปรุงจึงเปนดังนี้
คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากําลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกเทศมนตรี

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผน ควบคุมกํากับ
ดูแลสนับสนุน

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ใหความเปนธรรม

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

สงเสริม/สนับสนุน
ใหความเปนธรรม
ควบคุมตรวจสอบ

ทํางานเปนทีม
ฝกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตรได

วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล
“ภายในป ๒๕61บุ คลากรของเทศบาลเมืองบานสวนจะมีความกาวหนามั่น คงในชีวิต มีความรู
ความสามารถ มีความชํานาญการในหนาที่มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนตองไดรับความพึงพอใจ
ในการใหบริการของเจาหนาที่”
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีจึงได
จัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 –2563 ขึ้น

(6)

2. วัตถุประสงค / เปาหมายการพัฒนา
วัตถุประสงคการพัฒนา
2.1 เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนเปนบุคลากร
ที่มีความรูความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด
2.2 เพื่ อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนั กงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนใชหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางาน
2.3 เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนที่ไดรับการ
บรรจุแตงตั้งใหม มีผูบังคับบัญชาหรือผูที่มีประสบการณการทํางานมานานมาสอนผูใตบังคับบัญชาของตน ดูแลอยาง
ใกลชิด
2.4 เพื่ อ ให พ นั ก งานเทศบาล ลูก จางประจํา และพนั กงานจ างของเทศบาลเมื อ งบ านสวนรู จั ก
บทบาทหนาที่ของตนเองมากขึ้น
2.5 เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนเมื่อมีการ
พัฒนาแลวทํางานเกิดความผิดพลาดนอยลง
2.6 เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนเมื่อไดรับ
การอบรมแลวจะมีความรูเพิ่มขึ้น มาเติมพลังและจุดประกายไฟในการทํางาน สามารถคิดวิเคราะหโครงการใหมๆได
เปนอยางดี
2.7 เพื่ อให พ นั กงานเทศบาล ลู กจางประจํา และพนั กงานจ างของเทศบาลเมื องบ านสวนเมื่ อมี
การศึกษาดูงาน ณ สถานที่ตางๆในงานที่เกี่ยวของ สามารถนําความรูนั้นมาปรับใชกับองคกรตนเองได
2.8 เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนเมื่อมีการ
ไปอบรมทํ าให เกิ ดการสรา งเครื อข า ยกว างขวาง มีการแลกเปลี่ย นความคิดในดานตางๆ เพื่ อนํ ามาปรับ ปรุงการ
ดําเนินงานของเทศบาลตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.9 เพื่ อใหพนั กงานเทศบาล ลูกจ างประจํา และพนั กงานจางของเทศบาลเมืองบ านสวนเมื่อไป
อบรมแลวสามารถนําความรูมาสอนงานใหกับพนักงานและลูกจางในองคกรตอ
2.10เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวน เมื่อมีการ
พัฒนาในระดับสูงขึ้นสามารถสงเสริมความกาวหนาใหกับพนักงานได เพื่อมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ตอไป

(7)

เปาหมายการพัฒนา
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบานสวนประกอบดวย
๑.๑ การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คณะผูบริหาร
๑.๒ การพัฒนาสมาชิกทองถิ่น สภาเทศบาล
๑.๓ การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนักงานเทศบาล
๑.4 การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ลูกจางประจํา
๑.5 การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนักงานจาง
๑.6 การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
๑.7 การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ในการสงเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกั ดเทศบาลเมืองบานสวนทุกคนที่ ไดเขารับการพัฒ นา การเพิ่ มพู นความรู
ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

(8)
วัตถุประสงคและเปาหมาย

แผนงาน/โครงการ

เพื่ อ ให พ นั ก งาน เท ศ บ าล การพัฒนาดานบุคลากร
ทุ กตํ าแหน งได รั บ การพั ฒ นา ๑. สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ
ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
ภายในระยะเวลา ๓ ป
และทัศนคติที่ดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร
ดังนี้
- ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
- ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง
- ดานการบริหาร
- ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒. สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอ
อย า งเต็ ม ที่ โดยการให ทุ น การศึ ก ษาหรื อ การอนุ ญ าตให
ศึ ก ษาต อ และส ง เสริ ม ให เ พิ่ ม พู น ความรู ใ นการทํ า งาน
ตลอดเวลา
๓. สนั บ สนุ น ให พ นั ก งานเทศบาล พนั ก งานจ าง ผู บ ริ ห าร
สมาชิ ก สภาเทศบาล และประชาชน ได มี โ อกาสอบรม/
ทั ศ นศึ ก ษาดู ง านตามโครงการต า งๆ เพื่ อ ให มี โ อกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิธีการ

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
/สัมมนา
- การสอนงาน
/ใหคําปรึกษาและอื่น ๆ
- ใหทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และหลักสูตรตามสาย
งานปฏิบัติ

พ.ศ. 2561 - 2563

ตามขอบัญญัติ
เทศบาล
เมืองบานสวน

หมายเหตุ

(9)
วัตถุประสงคและเปาหมาย

แผนงาน/โครงการ

เพื่ อ ให พ นั ก งาน เท ศ บ าล การพัฒนาดานจริยธรรม คุณธรรม
ทุ กตํ าแหน งได รั บ การพั ฒ นา ๑. สงเสริมจริยธรรมเพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
ภายในระยะเวลา ๓ ป
และพนักงานจาง มีคุณภาพ มีความรู มีความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม
๒. การจั ด ทํ า ประกาศเผยแพร ม าตรฐานจริ ย ธรรมของ
พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
๓. การตรวจสอบและประเมิ น ผลภายหลั ง จากประกาศ
เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม
๔. มีการพัฒ นาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย เป น
ประมุข วางตัวเปนการทางการเมือง

วิธีการ
ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
/สัมมนา
- การสอนงาน
/ใหคําปรึกษาและอื่นๆ
- วางมาตรการจูงใจ
และลงโทษ

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ

พ.ศ.2561 - 2563

ตามขอบัญญัติ
เทศบาล
เมืองบานสวน

หมายเหตุ

(10)
วัตถุประสงคและเปาหมาย

แผนงาน/โครงการ

เพื่ อ ให พ นั ก งาน เท ศ บ าล การพัฒนาดานอื่นๆ
ทุ กตํ าแหน งได รั บ การพั ฒ นา ๑. ส งเสริม ให มีการพั ฒ นาให มีก ารลดเวลา ลดขั้น ตอนใน
ภายในระยะเวลา ๓ ป
การทํางาน การปรับ ใช ขอมูล ให เป น ป จจุบั น และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว
๒. ให มี ก ารนํ าคอมพิ ว เตอร ม าใช ในการปฏิ บั ติ งาน และ
เทคโนโลยีใหมๆมาใชในการทํางาน
๓. สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

งบประมาณ

ดํ า เนิ น การเองหรื อ ร ว มกั บ พ.ศ.2561 - 2563 ตามขอบัญญัติ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
เทศบาล
- ปฐมนิเทศ
เมืองบานสวน
- ฝกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ
/สัมมนา
- การสอนงาน
/ใหคําปรึกษาและอื่นๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทํางาน
และสถานที่บริการ
ประชาชน

หมายเหตุ

(11)
มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ
๑. มีการมอบรางวัลใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ที่ดีเดนเปนประจําทุกป
โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑทั่วไป ดังนี้
๑.๑ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและสวนรวม
2.จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
3. จัดกิจกรรมที่ส นับ สนุ นให มีการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นรวมกั น ทํ างานรวมกั น เชน การจั ด
กิจกรรมพัฒนาที่หนวยงานตางๆเปนเจาภาพการพบปะสังสรรคเปนตน
มาตรการดําเนินการทางวินัย
1. มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัยไมรายแรง
ไดในขั้นวากลาวตักเตือนแลวเสนอใหปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีทราบ
2. มีมาตรการการรักษาวินัยโดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ๓ครั้งยกเวน
การกระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเปนกฎเหล็ก คือ
๒.๑การดื่มสุราการเลนการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบกําหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
องคการเทศบาล
๒.๔การชูสาว
๒.5การทะเลาะวิวาทกันเอง
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1. หลักการและเหตุผล

3. หลักสูตรการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานสวน ไดกําหนดหลักสูตรในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําป พ.ศ.2561 2563 เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรในสังกัดซึ่งควรใหพนักงานไดรับการอบรมอยางนอย1หลักสูตร/ปไดแก
1. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการไดแกความรูเกี่ยวกับ
๑.๑รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๐
๑.๒พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่12 พ.ศ.2546
๑.๓พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒
๑.๔พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒
๑.๕พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่พ.ศ.๒๕๓๙
๑.๖พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐
๑.๗พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพ.ศ.๒๕๓๙
๑.๘กฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ
๑.๙ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบไดแกความรูเกี่ยวกับ
๒.๑พระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ.๒๕๑๐
๒.๒พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ.๒๔๗๕
๒.๓พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่พ.ศ.๒๕๐๘
๒.๔พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๒๒และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
๒.๕พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.๒๕๔๓
๒.๖ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามหนาที่ความ
รับผิดชอบในแตละตําแหนงเชนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.๒๕๔๒และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
๒. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
๔. หลักสูตรดานการบริหาร
๕. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง
๖. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๗. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
๘.การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๙. การพัฒนาระบบ ITใหมีประสิทธิภาพ
๑๐.เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม
๑๑.มนุษยสัมพันธในองคกร
๑๒.หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
๑๒.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑๓.จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
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๔. ประเด็นที่ตองพัฒนา
๔.๑ ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน
๔.๒ ควรมีการพัฒนาองคความรูเพื่อสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ
๔.๓ บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ
๔.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ
๔.๖ วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม
๔.๗ พัฒนาการกระจายอํานาจ
๔.๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ
5. หลักสูตรการพัฒนา
(หลักสูตรตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองบานสวน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563)
ตามตารางเอกสารแนบทาย
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ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

1 อบรมสัมมนาผูบริหาร , ประธานสภา,
สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผูนําชุมชน
สมาชิกสภาเทศบาล

2 ประชุมประจําเดือนพนักงานเทศบาล
3 อบรมบุคลากรของกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถิ่น จัดโดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
- อบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี
(หลักสูตร 3 สัปดาห)
- อบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี
(หลักสูตร 3 สัปดาห)
- อบรมหลักสูตรที่ปรึกษานายก
(หลักสูตร 3 สัปดาห)
- อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล
(หลักสูตร 3 สัปดาห)
- อบรมหลักสูตรปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น)
- อบรมหลักสูตรผูอํานวยการกอง
(อํานวยการระดับตน ขึ้นไป) หลักสูตร5วัน
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
(หลักสูตร 4 สัปดาห)

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
เทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เปาหมาย
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
วิธีการพัฒนา
คน
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผูนํา
เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคตาง ๆ
86
การศึกษาดูงาน
เขาใจบทบาทและหนาทีย่ ังไม
ในการปฏิบัติงานและแลกเปลีย่ น
เพียงพอ
ความคิดเห็นในดานตาง ๆเพื่อนํา
มาปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาล
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พนักงานเทศบาลยังเขาใจระเบียบ
ซักซอมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่
86
ประชุม
และการปฏิบัติไมชัดเจน
ผานมาและแนวทางการปฏิบัติทถี่ ูกตอง

เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของนายกเทศมนตรี
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของนายกเทศมนตรี
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของนายกเทศมนตรี
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของนายกเทศมนตรี
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล

เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที,่
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที,่
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที,่
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที,่
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ
หนาที,่ ระเบียบกฎหมายที่เปลีย่ นแปลง
เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ
หนาที,่ ระเบียบกฎหมายที่เปลีย่ นแปลง
เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ
หนาที,่ ระเบียบกฎหมายที่เปลีย่ นแปลง

ระยะเวลา
การดําเนินงาน

การติดตาม
การประเมินผล

150,000
บาท/หลักสูตร

ต.ค.60 - ก.ย.63

ติดตามผลการทํางาน
ที่ผานมา

5,000

ต.ค.60 - ก.ย.63

ติดตามการทํางาน
ที่ผานมา

งบประมาณ

1

การฝกอบรม

24,000

ต.ค.60 - ก.ย.63

2

การฝกอบรม

ต.ค.60 - ก.ย.63

1

การฝกอบรม

12

การฝกอบรม

1

การฝกอบรม

24,000
บาท/หลักสูตร
15,400
บาท/หลักสูตร
15,400
บาท/หลักสูตร
32,300

1

การฝกอบรม

6,800

ต.ค.60 - ก.ย.63

1

การฝกอบรม

32,300

ต.ค.60 - ก.ย.63

ต.ค.60 - ก.ย.63
ต.ค.60 - ก.ย.63
ต.ค.60 - ก.ย.63

-รายงานการเดินทาง
- การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- คะแนนตรวจมาตรฐาน
ประจําปทุกป

(15)

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
- อบรมหลักสูตรกลยุทธการบริหาร
ของนักบริหารงานทั่วไป
(หลักสูตร 2 สัปดาห)
- อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห
นโยบายและแผน
- อบรมหลักสูตร "นักทรัพยากรบุคคล"
(หลักสูตร 4 สัปดาห)
- อบรมหลักสูตรเจาพนักงานทะเบียน
(หลักสูตร 4 สัปดาห)

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
เทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เปาหมาย
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
วิธีการพัฒนา
คน
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ
1
การฝกอบรม
หนาที่ของพนักงานเทศบาล
หนาที,่ ระเบียบกฎหมายที่เปลีย่ นแปลง

งบประมาณ
15,400

ระยะเวลา
การดําเนินงาน
ต.ค.60 - ก.ย.63

เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล

เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานวิเคราะหฯ
ของพนักงานเทศบาล
เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานบริหาร
งานบุคคล
เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานทะเบียน
ของพนักงานเทศบาล

1

การฝกอบรม

32,300

ต.ค.60 - ก.ย.63

1

การฝกอบรม

32,300

ต.ค.60 - ก.ย.63

1

การฝกอบรม

32,300

ต.ค.60 - ก.ย.63

- อบรมหลักสูตรเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ

พนักงานเทศบาลยังขาดความรูใน
การปฏิบัติงานที่เพียงพอ
พนักงานเทศบาลยังขาดความรูใน

เพื่อเสริมสรางความรูในการปฏิบัติงาน
ดานการปองกันฯใหเพียงพอ
เพื่อเสริมสรางความรูในดานพัฒนาชุมชน

2

การฝกอบรม

22,500

ต.ค.60 - ก.ย.63

1

การฝกอบรม

15,400

ต.ค.60 - ก.ย.63

นักพัฒนาชุมชน
-อบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินยั
พนักงานสวนทองถิ่น/ประชุมเครือขายวินัย

การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน
พนักงานเทศบาลยังขาดความรูใน
เรื่องการดําเนินการทางวินยั

2

การฝกอบรม

5,000

ต.ค.60 - ก.ย.63

1

การฝกอบรม

23,500

ต.ค.60 - ก.ย.63

1

การฝกอบรม

32,300

ต.ค.60 - ก.ย.63

1

การฝกอบรม

22,500

ต.ค.60 - ก.ย.63

- หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ
(หลักสูตร 2 สัปดาห)
- หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม
- อบรมหลักสูตรเจาพนักงาน
การเงินและบัญชี

ของพนักงานเทศบาล
เพื่อเสริมสรางความรูในการปฏิบัติงาน
ดานการดําเนินการวินัย สําหรับนําไปใช
ใหเกิดประโยชนโดยตรงในการสอบสวน
ในการปฏิบัติตนใหเกิดผลดีตอทางราชการ
พนักงานเทศบาลยังขาดความรูใน เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานธุรการ
การปฏิบัติงานที่เพียงพอ
ของพนักงานเทศบาล
พนักงานเทศบาลยังขาดความรูใน เพื่อเสริมสรางความรูในดานพัฒนาชุมชน
การปฏิบัติงานที่เพียงพอ
ของพนักงานเทศบาล
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานการ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล
เงินและบัญชีของพนักงานเทศบาล

การติดตาม
การประเมินผล

-รายงานการเดินทาง
- การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- คะแนนตรวจ
มาตรฐาน
ประจําปทุกป

(16)

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
- อบรมหลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ
(หลักสูตร 4 สัปดาห)
- อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพชาง
นายชาง อปท. (หลักสูตร 3 สัปดาห)
- อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
สาธารณสุข
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา
- อบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน
- อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิง
ปฏิบัติการสําหรับบุคลากรทองถิ่น
เพื่อพัฒนาทักษะใหสมกับเปนหนึ่งในประเทศอาเซียน
พรอมกิจกรรม English Adventure Camp
- อบรมหลักสูตรกลยุทธการประชุมสภา
แบบมืออาชีพ (หลักสูตร 2 สัปดาห)
- อบรมหลักสูตรการดําเนินการทาง
ละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(หลักสูตร 1 สัปดาห)
- อบรมหลักสูตรคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณและการรองทุกข
ของอปท.(หลักสูตร 1 สัปดาห)

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
เทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เปาหมาย
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค
วิธีการพัฒนา
คน
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานจัด
1
การฝกอบรม
หนาที่ของพนักงานเทศบาล
เก็บรายไดของพนักงานเทศบาล
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานพัสดุ
1
การฝกอบรม
หนาที่ของพนักงานเทศบาล
การจัดซื้อจัดจาง
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานชาง
1
การฝกอบรม
หนาที่ของพนักงานเทศบาล
การโยธา
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานบริหารงาน
1
การฝกอบรม
หนาที่ของพนักงานเทศบาล
ของพนักงานเทศบาล
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานการศึกษา
1
การฝกอบรม
หนาที่ของพนักงานเทศบาล
ของพนักงานเทศบาล
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานการตรวจสอบ
1
การฝกอบรม
หนาที่ของพนักงานเทศบาล
ภายในของพนักงานเทศบาล
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานบริการ
1
การฝกอบรม
การใหบริการ สื่อสาร
สงเสริมการศึกษา
(หลักสูตร 1 สัปดาห)
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
หนาที่ของงานสภา
เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
การดําเนินงานทางละเมิด วินยั

22,500

ระยะเวลา
การดําเนินงาน
ต.ค.60 - ก.ย.63

32,300

ต.ค.60 - ก.ย.63

23,500

ต.ค.60 - ก.ย.63

32,300

ต.ค.60 - ก.ย.63

30,500

ต.ค.60 - ก.ย.63

งบประมาณ

30,500

ต.ค.60 - ก.ย.63

15,000

ต.ค.60 - ก.ย.63

เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานสภา
การประชุม
เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานละเมิด
วินัยขาราชการ

1

การฝกอบรม

15,500

ต.ค.60 - ก.ย.63

1

การฝกอบรม

6,800

ต.ค.60 - ก.ย.63

เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานการอุทธรณ
การดําเนินการอุทธรณ รองทุกข
รองทุกข การดําเนินการทางวินยั
การดําเนินการทางวินัย

1

การฝกอบรม

6,800

ต.ค.60 - ก.ย.63

การติดตาม
การประเมินผล

-รายงานการเดินทาง
- การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- คะแนนตรวจมาตรฐาน
ประจําปทุกป

(17)
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
เทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

4 แผนใหพนักงานเขารับการอบรมโครงการฝก
อบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่
ประจําป 2561 - 2563
- วิชาคอมพิวเตอรสําหรับงานการเจาหนาที่
- วิชาคอมพิวเตอรสําหรับงานการเงิน
และบัญชี
- วิชาคอมพิวเตอรสําหรับงานพัสดุ
- วิชาคอมพิวเตอรปฏิบัตกิ ารเขียนแบบ
งานกอสราง (Auto CAD)
- วิชาคอมพิวเตอรพื้นฐานสําหรับการ
ใชงานในสํานักงาน (Office)
- วิชาคอมพิวเตอรสรางตารางคํานวณ
ดวยโปรแกรม (Microsoft office Excel)
- วิชาคอมพิวเตอรสําหรับการสราง
ตารางนําเสนอ (Presentation)
5 อบรมพนักงานเทศบาลและลูกจางใน
สถาบันเอกชน ในหลักสูตรตางๆ เชน
- เทคนิคการจัดประชุม
- เทคนิคการพูด , ทักษะการพูด
- เทคนิคการเขียนโครงการ
- การเสริมสรางความรู ความสามารถ
เกี่ยวกับบัญชีสวนราชการ

หลักการและเหตุผล

เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ
งานดานคอมพิวเตอร

เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัตหิ นาที่
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง

วัตถุประสงค

เพื่อสรางความรูในดานการปฏิบัติงาน
ดานคอมพิวเตอรสําหรับตําแหนงของ
พนักงานแตละตําแหนงใหมีความชํานาญ

เพื่อเสริมสรางความรูในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง
เพื่อเสริมสรางความรูในการจัดประชุม
เพื่อเสริมสรางความรูทักษะการพูด
เพื่อเสริมสรางความรูทักษะดานโครงการ
เพื่อเสริมสรางความรูงานการเงินและบัญชี

เปาหมาย
คน

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
การดําเนินงาน

1
2

อบรมเชิงปฏิบัติฯ
อบรมเชิงปฏิบัติฯ

6,200
12,400

ต.ค.60 - ก.ย.63
ต.ค.60 - ก.ย.63

2
1

อบรมเชิงปฏิบัติฯ
อบรมเชิงปฏิบัติฯ

12,400
6,200

ต.ค.60 - ก.ย.63
ต.ค.60 - ก.ย.63

2

อบรมเชิงปฏิบัติฯ

12,400

ต.ค.60 - ก.ย.63

1

อบรมเชิงปฏิบัติฯ

6,200

ต.ค.60 - ก.ย.63

1

อบรมเชิงปฏิบัติฯ

6,200

ต.ค.60 - ก.ย.63

10

การฝกอบรม

18,000

ต.ค.60 - ก.ย.63

การติดตาม
การประเมินผล

-รายงานการเดินทาง
- การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- คะแนนตรวจมาตรฐาน
ประจําปทุกป

(18)

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
เทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค

- เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและ
เพื่อเสริมสรางความรูในการเขียนหนังสือ
การใชภาษาไทย
ราชการ
- กลยุทธิ์การบริหารความขัดแยง
เพื่อเสริมสรางความรูในดานวินัย
- ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและเทคนิค
เพื่อเสริมสรางความรูในดานเทคนิค
การนําเสนอ
การพูดและนําเสนอ
- การปฏิบัติที่เกีย่ วของกับการเบิกจาย
เพื่อเสริมสรางความรูในการเงินและบัญชี
- การจัดการขยะมูลฝอย
เพื่อเสริมสรางความรูงานสาธารณสุขฯ
- การจัดการน้ําเสีย
เพื่อเสริมสรางความรูงานสาธารณสุขฯ
- การควบคุมการผลิตและบํารุงระบบประปา
เพื่อเสริมสรางความรูในกิจการประปา
- อื่น ๆ
หมายเหตุ : โครงการ/หลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน

เปาหมาย
คน

6

วิธีการพัฒนา

การฝกอบรม

งบประมาณ

10,800

ระยะเวลา
การดําเนินงาน

ต.ค.60 - ก.ย.63

การติดตาม
การประเมินผล

-รายงานการเดินทาง
- การประเมินผล
การปฏิบัติงาน
- คะแนนตรวจมาตรฐาน
ประจําปทุกป

ฝายเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบานสวน

(19)
1. หลักการและเหตุผล

4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวน
กําหนดวิธีการพัฒนาตามความจําเปนและความเหมาะสมในการดาเนินการโดยใชวิธี ดังนี้
๑. วิธีการดําเนินการ
๑.๑การปฐมนิเทศ
๑.๒การฝกอบรม
๑.๓การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจําเดือนของ
เทศบาลในการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน
๑.๕การสอนงานการใหคําปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๑.๗ การใหการศึกษา
๒. แนวทางการดําเนินการ
การดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวน นอกจากมีวิธีการ
ดําเนินการตามขอ๑แลวแนวทางในการดําเนินการได กําหนดแนวทางการดําเนินการไว ๓แนวทางดังนี้
๒.๑เทศบาลเมืองบานสวนดําเนินการจัดฝกอบรมเอง
๒.๒สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปนผูดําเนินการโดยเทศบาลเมืองบานสวนจัดสง
พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
๒.๓ส ว นราชการหรื อ หน ว ยงานอื่น ๆดํ าเนิ น การสอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นา พนั ก งานเทศบาลเมื อ งบ านสวนเป น
ผูดําเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา
(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563)
๓.๑ปงบประมาณพ.ศ.๒๕61ตั้งแตวันที่๑ตุลาคม๒๕60ถึงวันที่๓๐กันยายน๒๕61
๓.๒ปงบประมาณพ.ศ.๒๕62ตั้งแตวันที่๑ตุลาคม๒๕61ถึงวันที่๓๐กันยายน๒๕62
๓.๓ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖3ตั้งแตวันที่๑ตุลาคม๒๕62ถึงวันที่๓๐กันยายน๒๕๖3
๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลเมืองบ านสวนจึ งได จัดทําโครงการครอบคลุมตามหลักสูตรความรูพื้น ฐานในการปฏิ บั ติ
ราชการหลั กสู ต รการพั ฒ นาเกี่ ย วกับ งานในหน าที่ รับ ผิดชอบหลักสูตรความรูและทั กษะเฉพาะของงานในแตล ะตําแหน ง
หลักสูตรดานการบริหารหลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการตางๆในสวนที่๕

(20)

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มตน

๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑แตงตั้งคณะทํางาน
๑.๒พิจารณาเหตุผลและความจําเปน
๑.๓กําหนดประเภทของความจําเปน

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ
การดําเนินการโดยอาจดําเนินการเองหรือรวมกับหนวย
ราชการอื่นหรือวาจางเอกชนดําเนินการและเลือกรูปแบบ
วิธีการที่เหมาะสม เชน
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงานการใหคําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
- การฝกอบรม
- การใหทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให
ทราบถึงความความสําเร็จ ความรูความสามารถและผล
การปฏิบัติงาน

ปรับปรุง

(21)
ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนาพนักงาน ประจําปงบประมาณ 2561
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

๑

ประชุมประจําเดือนผูบริหาร / พนักงาน ทุกเดือน

-

๒

ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน

-

๓

สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขา
/อบรมหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกคน
สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานใน
หนาที่หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร
จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพใหคณะ
ผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา พนั กงานเทศบาล ลู กจ างประจํ าและ
พนักงานจาง
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานที่เขารับการอบรมหลักสูตร
ตางๆ สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสรุป
ใหพนักงานทุกคนไดรับทราบรวมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากร
เพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี / ปริญญาโท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน /กลุมผูนําชุมชน /กลุมอาชีพ
/กลุม อสม. /กลุมอปพร. และประชาคมหมูบาน

๔
๕

๖

๗
๘

งบ ทม.บานสวน
งบ ทม.บานสวน
งบ ทม.บานสวน

งบ ทม.บานสวน
งบ ทม.บานสวน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หมายเหตุ
60 60 60 61 61 61 61 61 61 61 61 61

(22)
ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนาพนักงาน ประจําปงบประมาณ 2562
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

๑

ประชุมประจําเดือนผูบริหาร / พนักงาน ทุกเดือน

-

๒

ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน

-

๓

สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขา
/อบรมหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกคน
สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานใน
หนาที่หรืองานตางๆ ที่เปนประโยชนตอองคกร
จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพใหคณะ
ผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา พนั กงานเทศบาล ลู กจ างประจํ าและ
พนักงานจาง
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานที่เขารับการอบรมหลักสูตร
ตางๆ สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสรุป
ใหพนักงานทุกคนไดรับทราบรวมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากร
เพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี / ปริญญาโท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน /กลุมผูนําชุมชน /กลุมอาชีพ
/กลุม อสม. /กลุมอปพร. และประชาคมหมูบาน

๔
๕

๖

๗
๘

งบ ทม.บานสวน
งบ ทม.บานสวน
งบ ทม.บานสวน

งบ ทม.บานสวน
งบ ทม.บานสวน

ต.ค.
61

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
61 61 62 62 62 ๕9 ๕9 ๕9 ๕9 ๕9 ๕9

หมายเหตุ

(23)
ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนาพนักงาน ประจําปงบประมาณ 2563
ลําดับ
ที่

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

๑

ประชุมประจําเดือนผูบริหาร / พนักงาน ทุกเดือน

-

๒

ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน

-

๓

สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขา
/อบรมหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกคน
สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานใน
หนาที่หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร
จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให คณะ
ผูบ ริห าร สมาชิ กสภา พนั กงานเทศบาล ลู กจางประจํ า และ
พนักงานจาง
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานที่เขารับการอบรมหลักสูตร
ตางๆ สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสรุป
ใหพนักงานทุกคนไดรับทราบรวมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากร
เพิ่มคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี / ปริญญาโท
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน /กลุมผูนําชุมชน /กลุมอาชีพ
/กลุม อสม. /กลุมอปพร. และประชาคมหมูบาน

๔
๕

๖

๗
๘

งบ ทม.บานสวน
งบ ทม.บานสวน
งบ ทม.บานสวน

งบ
ทม.บานสวน
งบ
ทม.บานสวน

ต.ค.
๕9

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๕6 ๕9 60 60 60 60 60 60 60 60 60

หมายเหตุ

(24)
1. หลักการและเหตุผล

5. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา

งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานสวน
งบประมาณรายจายประจําป 2561 , 2562 และ 2563 หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ

(25)
1. หลักการและเหตุผล

6. การติดตามและประเมินผล

ตามที่เทศบาลเมืองบานสวน จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2563 โดยการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลนั้น ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนา
พนั กงานเทศบาล โดยอาศั ยอํ านาจตามความข อ 300 แห งประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัด ชลบุ รีเรื่อง
หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ซึ่งประกอบดวย
1. นายกเทศมนตรี
เปนประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
3. ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองและหัวหนาสวนราชการอื่น เปนกรรมการ
4. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนด เทศบาลเมืองบาน
สวนไดแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน ดังมีรายชื่อและตําแหนงดังตอไปนี้
๑. นายกเทศมนตรีเมืองบานสวน
ประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองทุกกอง
กรรมการ
4. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ/เลขานุการ
5. หัวหนาฝายการเจาหนาที่
ผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑวิธีการที่กําหนดเพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒ นาพนักงานเทศบาลตอไป โดยใหคณะกรรมการดังกลาวขางตน มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 –2563 กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการ
ดําเนินการอื่นๆที่เกี่ยวของอยางนอยปละ1ครั้ง แลวเสนอผลการติดตามตอนายกเทศบาลเมืองบานสวนทราบ

(26)

บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองบานสวนสามารถปรับเปลี่ยน แกไข เพิ่มเติม
ใหเหมาะสมไดกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรีตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตรตางๆ
ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถายโอน อาจเปนเหตุใหการพัฒนาบุคลากรบางตําแหนงที่จําเปนไดรับการพัฒนา
มากกวา และภารกิจบางประการที่ไมมีความจําเปนอาจตองทําการยุบ หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหมใหครอบคลุมภารกิจ
ตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายถายโอนงานสูทองถิ่นใหมากที่สุด บุคลากรที่มีอยูจึงตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยู
เสมอ
***************************

