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คํานํา 
 

เทศบาลเมืองบานสวนอําเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรี ไดมีการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ประจําปงบประมาณ 2561 –2563  ของเทศบาลเมืองบานสวน เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบานสวน 
ประกอบดวย พนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจางประจําและพนักงานจาง เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2545 ขอ 299 กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี 
คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

  เทศบาลเมืองบานสวนตั้งอยูในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี
เปนหนวยงานใหบริการประชาชน พัฒนาสรางสรรคความเจริญใหเกิดแกชุมชนและทองถ่ิน  ซ่ึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองมีการพัฒนาการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ  และมีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทองถ่ินและพัฒนาทองถ่ิน  ดังนั้น การท่ีจะพัฒนาองคกรใหดีไดนั้น  จะตองพัฒนาทรัพยากรมนุษยกอน  
เพราะคนถือวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาองคกรใหเจริญกาวหนา  ซ่ึงถามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษยมากข้ึน
เทาใด  ก็จะทําใหองคกรเจริญข้ึนเทานั้น  ดังนั้น แนวทางหนึ่งท่ีจะชวยใหการพัฒนาองคกรในดานตางๆ เปนไปได
อยางมีประสิทธิภาพนั้นก็คือ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานไปพรอมๆ
กัน 
 

  คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลเมืองบานสวน จึงไดจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ประจําปงบประมาณ 2561-2563 ของเทศบาลเมืองบานสวนข้ึน หวังเปนอยางยิ่งวา หากไดดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลท่ีวางไวนี้ จะสามารถสรางบุคลากรในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีความรู มีทักษะ มี
คุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม พรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีในการตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และ
สนองนโยบายของทางราชการรวมท้ังแผนการกระจายอํานาจสูทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบทบาท
และภารกิจของเทศบาลเมืองบานสวนตอไป  
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แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 

เทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมืองชลบุร ีจังหวัดชลบุรี 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 
 

  1.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดชลบุรีหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545 ขอ 299 กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
สวนท่ี 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ขอ 288 – 326 

ขอ 301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อยางนอยตองประกอบดวย 
(1) หลักการและเหตุผล 
(2) เปาหมายการพัฒนา 
(3) หลักสูตรการพัฒนา 
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ขอ 308 ใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ 299แลวเสนอให ก.ท.จ. 
พิจารณาใหความเห็นชอบ 

 

1.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีพ.ศ.2546 
 

 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีพ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ระบุ
ดังนี้ 
 “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ 
โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 
 
 “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมีผลกระทบ
ตอประเทศไทยโดยตรง  ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม    
จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว   ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการ
สรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 



(2) 
 

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
 ๒.  ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 
รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ 
เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถ ในการปฏิบัติ
หนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน เพ่ือการนํามา
พัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 
 

  1.3 การวิเคราะหบุคลากร   
การวิเคราะหบุคลากร (PersonalAnalysis)ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซ่ึงเปนการวิเคราะห

แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดไวเพ่ือใหการอานผลการวิเคราะห
เปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 
 

 
 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

๑.  มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนงชัดเจน  
สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทันตอเหตุการณ 
๒.  มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ 
๓.  สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT 
ใหทันสมัยอยูเสมอ  
๔.  มีจํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวาง 
     ภาคสวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุน 
ซ่ึงกันและกัน 
๒.  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบ 
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ีและความ       
รับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย 
๔.  ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกรและพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญกําลังใจ ท่ีจะทําใหขาราชการและ 
เจาหนาท่ีทุมเทกําลังกายและความคิดในการ 
ปฏิบัติงาน 
๕.  ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

๑. ประชาชนรวมมือพัฒนาเทศบาลเมืองบานสวน 
๒. มีความคุนเคยกันท้ังหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขตเทศบาล 

ทําใหรูสภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรูในระดับปริญญาตรี

ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน  
 

๑.  ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความกาวหนาในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา

เศรษฐกิจ ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 
 



(3) 
 

การวิเคราะหในระดับองคกร 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยายท่ี 
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว 
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
๕. หัวหนาสวนราชการมีความเขาใจในการทํางาน

สามารถสนองตอบนโยบายของผูบริหารไดดี 
๖. มีการบริหารงานบุคคลท่ียึดหลักระบบคุณธรรม 
๗. สํานักงานมีพ้ืนท่ีกวางขวางท่ีสามารถรองรับ

ประชาชนท่ีมาติดตอและทํากิจกรรมตางๆ ได
อยางเพียงพอ 

1. ขาดความกระตือรือรน 
2. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มท่ี 
3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
4. พ้ืนท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี 
บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน สัตวแพทย 
5. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการ 
    สาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ  
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

1. นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

1. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธ
แบบเครือญาติ การดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยาก
มักกระทบกลุมญาติพ่ีนอง  เพ่ือนฝูง 

2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูท่ี
มีจํากัดทําใหตองเพ่ิมพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
ทํางานไดครอบคลุมภารกิจของเทศบาล 

3. งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี   จํานวน
ประชากรและภารกิจ 

4. ประชากรแฝงเขามาพักอาศัยในพ้ืนท่ีเปนจํานวนมาก  
ทําใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม  ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
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การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสรางปจจุบัน 

 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมของเทศบาลเมืองบานสวน จะเปนการพัฒนาโดยใหประชาชน

มีสวนรวมและใชระบบเปด โดยบุคลากรสามสวนท่ีตองสัมพันธกันเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  มี
คณะกรรมการทําหนาท่ีวางแผนอัตรากําลัง สรรหาท้ังการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และประเมินผลเพ่ือการ
เลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบและการตอสัญญาจาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายกเทศมนตรี 

หัวหนาหนวยงาน

จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผูปฏิบัติงานมีความรู

เขาใจงานท่ีทํา 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป 

ตามระเบียบแลว 

รายงาน 

 

 

ทํางานตามคําสั่ง 

ฝกฝนพัฒนาดวยตนเอง

ตามยุทธศาสตรได 

สั่งการ/วางแผน/วินิจฉัย 

 

 

 

ประเมินผล 
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โครงสรางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองบานสวนท่ีจะปรับปรุงจึงเปนดังนี้ 

 

 
วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล 

 

“ภายในป ๒๕61บุคลากรของเทศบาลเมืองบานสวนจะมีความกาวหนาม่ันคงในชีวิต  มีความรู
ความสามารถ มีความชํานาญการในหนาท่ีมีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนตองไดรับความพึงพอใจ
ในการใหบริการของเจาหนาท่ี” 

 
  1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลเมืองบานสวน อําเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีจึงได
จัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 –2563 ข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี 
หัวหนาหนวยงาน 

จัดทําแผน ควบคุมกํากับ

ดูแลสนับสนุน 

ผูปฏิบัติงานมีความรู

เขาใจงานท่ีทํา 

สงเสริม/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรม

ควบคุมตรวจสอบ 

ทํางานเปนทีม 

ฝกฝนพัฒนาตนเอง

สนองยุทธศาสตรได 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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วัตถุประสงคการพัฒนา 

  2.1 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนเปนบุคลากร
ท่ีมีความรูความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด 
  2.2 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนใชหลัก
คุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางาน 
  2.3 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนท่ีไดรับการ
บรรจุแตงตั้งใหม มีผูบังคับบัญชาหรือผูท่ีมีประสบการณการทํางานมานานมาสอนผูใตบังคับบัญชาของตน ดูแลอยาง
ใกลชิด 
  2.4 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนรูจัก
บทบาทหนาท่ีของตนเองมากข้ึน 
  2.5 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนเม่ือมีการ
พัฒนาแลวทํางานเกิดความผิดพลาดนอยลง  
  2.6 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนเม่ือไดรับ
การอบรมแลวจะมีความรูเพ่ิมข้ึน มาเติมพลังและจุดประกายไฟในการทํางาน สามารถคิดวิเคราะหโครงการใหมๆได
เปนอยางดี 
  2.7 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนเม่ือมี
การศึกษาดูงาน ณ สถานท่ีตางๆในงานท่ีเก่ียวของ สามารถนําความรูนั้นมาปรับใชกับองคกรตนเองได 
  2.8 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนเม่ือมีการ
ไปอบรมทําใหเกิดการสรางเครือขายกวางขวาง มีการแลกเปลี่ยนความคิดในดานตางๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงการ
ดําเนินงานของเทศบาลตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2.9 เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวนเม่ือไป
อบรมแลวสามารถนําความรูมาสอนงานใหกับพนักงานและลูกจางในองคกรตอ  
  2.10เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานสวน เม่ือมีการ
พัฒนาในระดับสูงข้ึนสามารถสงเสริมความกาวหนาใหกับพนักงานได เพ่ือมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค / เปาหมายการพัฒนา 
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เปาหมายการพัฒนา 
 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบานสวนประกอบดวย  

๑.๑  การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน คณะผูบริหาร 
๑.๒  การพัฒนาสมาชิกทองถ่ิน  สภาเทศบาล 
๑.๓  การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน พนักงานเทศบาล 
๑.4  การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ลูกจางประจํา  
๑.5  การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน พนักงานจาง 
๑.6  การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
๑.7 การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ในการสงเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม 
 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
   บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบานสวนทุกคนท่ีไดเขารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู 
ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ื อ ให พ นั ก งาน เท ศ บ าล           

ทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา

ภายในระยะเวลา ๓ ป 

การพัฒนาดานบุคลากร 

๑. สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ

ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ 

และทัศนคติท่ีดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร  

ดังนี ้

 -  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 

-   การพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 

-   ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง 

-   ดานการบริหาร 

-   ดานคุณธรรม จริยธรรม 

๒. สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอ

อยางเต็มท่ี โดยการให ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให 

ศึกษาตอ และสงเสริมให เพ่ิมพูนความรู ในการทํางาน

ตลอดเวลา 

๓. สนับสนุนใหพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ผูบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล และประชาชน ไดมีโอกาสอบรม/          

ทัศน ศึกษาดู งานตามโครงการต างๆ เพ่ื อให มี โอกาส

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ

หนวยงานอ่ืนโดยวิธีการ 

ดังนี้ 

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝกอบรม 

-  ศึกษาดูงาน 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   /สัมมนา 

-  การสอนงาน 

   /ใหคําปรึกษาและอ่ืน ๆ 

-  ใหทุนการศึกษาระดับ 

   ปริญญาตรี ปริญญาโท   

   และหลักสูตรตามสาย 

   งานปฏิบัติ 

 

พ.ศ. 2561 - 2563 ตามขอบัญญัติ 

เทศบาล 

เมืองบานสวน 
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วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เ พ่ื อ ให พ นั ก งาน เท ศบ าล          

ทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา

ภายในระยะเวลา ๓ ป 

การพัฒนาดานจริยธรรม  คุณธรรม 

๑. สงเสริมจริยธรรมเพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง มีคุณภาพ มีความรู มีความสามารถ และมี

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม 

๒. การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของ

พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง 

๓ . การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ

เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม 

๔. มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดม่ันการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน

ประมุข  วางตัวเปนการทางการเมือง 

 

 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ

หนวยงานอ่ืนโดยวิธีการ 

ดังนี ้

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝกอบรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   /สัมมนา 

-  การสอนงาน 

   /ใหคําปรึกษาและอ่ืนๆ  

-  วางมาตรการจูงใจ 

   และลงโทษ 

พ.ศ.2561 - 2563 ตามขอบัญญัติ 

เทศบาล 

เมืองบานสวน 
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วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา

ดําเนินการ 
งบประมาณ หมายเหตุ 

เ พ่ื อ ให พ นั ก งาน เท ศบ าล           

ทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา

ภายในระยะเวลา ๓ ป 

การพัฒนาดานอ่ืนๆ  

๑.  สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดข้ันตอนใน  

การทํางาน  การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถ

ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว 

๒.  ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน  และ

เทคโนโลยีใหมๆมาใชในการทํางาน 

๓.  สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส  

 

 

 

 

 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ

หนวยงานอ่ืนโดยวิธีการ ดังนี้ 

-  ปฐมนิเทศ 

-  ฝกอบรม 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   /สัมมนา 

-  การสอนงาน 

   /ใหคําปรึกษาและอ่ืนๆ  

-  ปรับปรุงสถานท่ีทํางาน 

   และสถานท่ีบริการ 

   ประชาชน 

พ.ศ.2561 - 2563 ตามขอบัญญัติ 

เทศบาล 

เมืองบานสวน 
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มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ 
 

๑. มีการมอบรางวัลใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ท่ีดีเดนเปนประจําทุกป 
โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑท่ัวไป ดังนี้ 

   ๑.๑ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒มนุษยสัมพันธท่ีดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและสวนรวม 
 

2.จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
 

3. จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การจัด
กิจกรรมพัฒนาท่ีหนวยงานตางๆเปนเจาภาพการพบปะสังสรรคเปนตน 
 

มาตรการดําเนินการทางวินัย 
 

  1. มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดท่ีกระทําผิดวินัยไมรายแรง
ไดในข้ันวากลาวตักเตือนแลวเสนอใหปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีทราบ 
  2. มีมาตรการการรักษาวินัยโดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ๓ครั้งยกเวน
การกระทําผิดวินัยในมาตรการท่ีประกาศเปนกฎเหล็ก คือ  

๒.๑การดื่มสุราการเลนการพนันในสถานท่ีราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนท่ีนอกเหนือจากท่ี 
กฎหมายหรือระเบียบกําหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ 
องคการเทศบาล 
๒.๔การชูสาว 
๒.5การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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1. หลักการและเหตุผล 

 
 

  เทศบาลเมืองบานสวน ไดกําหนดหลักสูตรในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําป พ.ศ.2561 -
2563 เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรในสังกัดซ่ึงควรใหพนักงานไดรับการอบรมอยางนอย1หลักสูตร/ปไดแก 

1. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการไดแกความรูเก่ียวกับ 
๑.๑รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๒พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี12 พ.ศ.2546 
๑.๓พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.๒๕๔๒ 
๑.๔พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินพ.ศ.๒๕๔๒ 
๑.๕พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ีพ.ศ.๒๕๓๙ 
๑.๖พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการพ.ศ.๒๕๔๐ 
๑.๗พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพ.ศ.๒๕๓๙ 
๑.๘กฎหมายตางๆท่ีเก่ียวของ 
๑.๙ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและการบริหารราชการแผนดิน 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบไดแกความรูเก่ียวกับ 
๒.๑พระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ.๒๕๑๐ 
๒.๒พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดินพ.ศ.๒๔๗๕ 
๒.๓พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ีพ.ศ.๒๕๐๘ 
๒.๔พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๒๒และฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
๒.๕พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.๒๕๔๓ 
๒.๖ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามหนาท่ีความ 
      รับผิดชอบในแตละตําแหนงเชนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ 
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพ.ศ.๒๕๔๒และฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
๑. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
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.จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

3. หลักสตูรการพัฒนา 
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  ๔. ประเด็นท่ีตองพัฒนา 
๔.๑  ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอํานาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

 

5. หลักสูตรการพัฒนา 
 

(หลักสูตรตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเมืองบานสวน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2563) 
     ตามตารางเอกสารแนบทาย 
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แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

เทศบาลเมืองบานสวน  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุร ี

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา การติดตาม 

คน การดําเนินงาน การประเมินผล 

1 อบรมสัมมนาผูบริหาร , ประธานสภา, 
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
ผูนํา  เพื่อรับทราบปญหาอุปสรรคตาง ๆ 86 การศึกษาดูงาน       150,000  ต.ค.60 - ก.ย.63 ติดตามผลการทํางาน 

  สมาชิกสภาเทศบาล ตลอดจนผูนําชุมชน เขาใจบทบาทและหนาทีย่ังไม ในการปฏิบัติงานและแลกเปล่ียน      บาท/หลักสูตร   ที่ผานมา 

  สมาชิกสภาเทศบาล เพียงพอ ความคิดเห็นในดานตาง ๆเพื่อนํา           

      มาปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาล           

      ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น           

2 ประชุมประจําเดือนพนกังานเทศบาล พนักงานเทศบาลยังเขาใจระเบยีบ ซักซอมการปฏิบัติงานในรอบเดือนที ่ 86 ประชุม            5,000  ต.ค.60 - ก.ย.63 ติดตามการทํางาน 

    และการปฏิบัติไมชัดเจน ผานมาและแนวทางการปฏิบัติทีถู่กตอง         ที่ผานมา 

3 อบรมบุคลากรของกรมสงเสริมการ             
 

  ปกครองสวนทองถิ่น จัดโดย               

  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น               

    - อบรมหลักสูตรนายกเทศมนตรี เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที,่ 1 การฝกอบรม          24,000  ต.ค.60 - ก.ย.63   

        (หลักสูตร 3 สัปดาห) หนาที่ของนายกเทศมนตรี ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง           

    - อบรมหลักสูตรรองนายกเทศมนตรี เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที,่ 2 การฝกอบรม          24,000  ต.ค.60 - ก.ย.63  -รายงานการเดินทาง 

        (หลักสูตร 3 สัปดาห) หนาที่ของนายกเทศมนตรี ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง      บาท/หลักสูตร          - การประเมินผล 

    - อบรมหลักสูตรที่ปรึกษานายก เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที,่ 1 การฝกอบรม          15,400  ต.ค.60 - ก.ย.63           การปฏิบัติงาน 

        (หลักสูตร 3 สัปดาห) หนาที่ของนายกเทศมนตรี ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง      บาท/หลักสูตร     - คะแนนตรวจมาตรฐาน 

    - อบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติหนาที,่ 12 การฝกอบรม          15,400  ต.ค.60 - ก.ย.63       ประจําปทุกป 

        (หลักสูตร 3 สัปดาห) หนาที่ของนายกเทศมนตรี ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง      บาท/หลักสูตร     

    - อบรมหลักสูตรปลัดเทศบาล เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ 1 การฝกอบรม          32,300  ต.ค.60 - ก.ย.63   

      (นักบริหารงานทองถิ่น) หนาที่ของพนักงานเทศบาล หนาที,่ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง           

    - อบรมหลักสูตรผูอํานวยการกอง เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ 1 การฝกอบรม            6,800  ต.ค.60 - ก.ย.63   

      (อํานวยการระดับตน ขึ้นไป) หลักสูตร5วัน หนาที่ของพนักงานเทศบาล หนาที,่ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง           

    - อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ 1 การฝกอบรม          32,300  ต.ค.60 - ก.ย.63   

      (หลักสูตร 4 สัปดาห) หนาที่ของพนักงานเทศบาล หนาที,่ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง           
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แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

เทศบาลเมืองบานสวน  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุร ี

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา การติดตาม 

คน การดําเนินงาน การประเมินผล 

    - อบรมหลักสูตรกลยุทธการบริหาร เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อใหทราบและเขาใจการปฏิบัติ 1 การฝกอบรม       15,400  ต.ค.60 - ก.ย.63 
 

      ของนักบริหารงานทั่วไป หนาที่ของพนักงานเทศบาล หนาที,่ระเบียบกฎหมายที่เปล่ียนแปลง           

      (หลักสูตร 2 สัปดาห)               

   - อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานวิเคราะหฯ 1 การฝกอบรม 32,300 ต.ค.60 - ก.ย.63   

     นโยบายและแผน หนาที่ของพนักงานเทศบาล ของพนักงานเทศบาล           

   - อบรมหลักสูตร "นักทรัพยากรบุคคล" เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานบริหาร 1 การฝกอบรม 32,300 ต.ค.60 - ก.ย.63   

      (หลักสูตร 4 สัปดาห) หนาที่ของพนักงานเทศบาล งานบุคคล           

   - อบรมหลักสูตรเจาพนกังานทะเบียน เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานทะเบียน 1 การฝกอบรม 32,300 ต.ค.60 - ก.ย.63   

      (หลักสูตร 4 สัปดาห) หนาที่ของพนักงานเทศบาล ของพนักงานเทศบาล           

   - อบรมหลักสูตรเจาพนกังานปองกันและ พนักงานเทศบาลยังขาดความรูใน เพื่อเสริมสรางความรูในการปฏิบัติงาน 2 การฝกอบรม 
         

22,500  ต.ค.60 - ก.ย.63  -รายงานการเดินทาง 

     บรรเทาสาธารณภยั การปฏิบัติงานที่เพยีงพอ ดานการปองกันฯใหเพยีงพอ                - การประเมินผล 

   - หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ พนักงานเทศบาลยังขาดความรูใน เพื่อเสริมสรางความรูในดานพัฒนาชุมชน 1 การฝกอบรม 15,400 ต.ค.60 - ก.ย.63      การปฏิบัติงาน 

     นักพัฒนาชุมชน การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน ของพนักงานเทศบาล         
     - คะแนนตรวจ       
        มาตรฐาน 

    -อบรมหลักสูตรการดําเนินการทางวินยั พนักงานเทศบาลยังขาดความรูใน เพื่อเสริมสรางความรูในการปฏิบัติงาน 2 การฝกอบรม     5,000  ต.ค.60 - ก.ย.63       ประจําปทุกป 

     พนักงานสวนทองถิ่น/ประชุมเครือขายวินัย เร่ืองการดําเนินการทางวินยั ดานการดําเนินการวินัย สําหรับนําไปใช           

      ใหเกิดประโยชนโดยตรงในการสอบสวน           

      ในการปฏิบัติตนใหเกิดผลดีตอทางราชการ           

   - หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ พนักงานเทศบาลยังขาดความรูใน เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานธุรการ 1 การฝกอบรม 23,500 ต.ค.60 - ก.ย.63   

     (หลักสูตร 2 สัปดาห) การปฏิบัติงานที่เพยีงพอ ของพนักงานเทศบาล           

   - หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม พนักงานเทศบาลยังขาดความรูใน เพื่อเสริมสรางความรูในดานพัฒนาชุมชน 1 การฝกอบรม 32,300 ต.ค.60 - ก.ย.63   

    การปฏิบัติงานที่เพยีงพอ ของพนักงานเทศบาล           

   - อบรมหลักสูตรเจาพนกังาน เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานการ 1 การฝกอบรม 22,500 ต.ค.60 - ก.ย.63   

      การเงินและบัญชี หนาที่ของพนักงานเทศบาล เงินและบัญชีของพนักงานเทศบาล           



(16) 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

เทศบาลเมืองบานสวน  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุร ี

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา การติดตาม 

คน การดําเนินงาน การประเมินผล 

   - อบรมหลักสูตรเจาพนกังานจัดเก็บรายได เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานจัด 1 การฝกอบรม 22,500 ต.ค.60 - ก.ย.63   

    หนาที่ของพนักงานเทศบาล เก็บรายไดของพนักงานเทศบาล           

   - อบรมหลักสูตรนักวิชาการพัสดุ เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานพัสดุ 1 การฝกอบรม 32,300 ต.ค.60 - ก.ย.63   

      (หลักสูตร 4 สัปดาห) หนาที่ของพนักงานเทศบาล การจัดซ้ือจัดจาง           

   - อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพชาง เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานชาง 1 การฝกอบรม 23,500 ต.ค.60 - ก.ย.63   

     นายชาง อปท. (หลักสูตร 3 สัปดาห) หนาที่ของพนักงานเทศบาล การโยธา           

   - อบรมหลักสูตรนักบริหารงาน เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานบริหารงาน 1 การฝกอบรม 32,300 ต.ค.60 - ก.ย.63   

     สาธารณสุข หนาที่ของพนักงานเทศบาล ของพนักงานเทศบาล           

   - อบรมหลักสูตรนักวิชาการศึกษา เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานการศึกษา 1 การฝกอบรม 30,500 ต.ค.60 - ก.ย.63   

    หนาที่ของพนักงานเทศบาล ของพนักงานเทศบาล                   -รายงานการเดินทาง 

   - อบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบ เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานการตรวจสอบ 1 การฝกอบรม 30,500 ต.ค.60 - ก.ย.63            - การประเมินผล 

      ภายใน หนาที่ของพนักงานเทศบาล ภายในของพนักงานเทศบาล                   การปฏิบัติงาน 

   - อบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิง เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานบริการ 1 การฝกอบรม 15,000 ต.ค.60 - ก.ย.63   - คะแนนตรวจมาตรฐาน 

     ปฏิบัติการสําหรับบุคลากรทองถิ่น การใหบริการ ส่ือสาร  สงเสริมการศึกษา               ประจําปทุกป 

     เพื่อพัฒนาทักษะใหสมกับเปนหนึ่งในประเทศอาเซียน (หลักสูตร 1 สัปดาห)             

     พรอมกิจกรรม English Adventure Camp               

   - อบรมหลักสูตรกลยุทธการประชุมสภา เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานสภา 1 การฝกอบรม 15,500 ต.ค.60 - ก.ย.63   

     แบบมืออาชีพ (หลักสูตร 2 สัปดาห) หนาที่ของงานสภา การประชุม           

   - อบรมหลักสูตรการดําเนินการทาง เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานงานละเมิด 1 การฝกอบรม 6,800 ต.ค.60 - ก.ย.63   

     ละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การดําเนินงานทางละเมิด วินยั วินัยขาราชการ           

      (หลักสูตร 1 สัปดาห)               

   - อบรมหลักสูตรคณะอนุกรรมการ เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางความรูในดานการอุทธรณ 1 การฝกอบรม 6,800 ต.ค.60 - ก.ย.63   

      พิจารณาอุทธรณและการรองทุกข การดําเนินการอุทธรณ รองทุกข  รองทุกข การดําเนินการทางวินยั           

      ของอปท.(หลักสูตร 1 สัปดาห) การดําเนินการทางวินัย             

 
 



(17) 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
เทศบาลเมืองบานสวน  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุร ี

 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา การติดตาม 

คน การดําเนินงาน การประเมินผล 

4 แผนใหพนักงานเขารับการอบรมโครงการฝก 
  

  
   

 

  อบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรสําหรับ               

  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิน่               

  ประจําป 2561 - 2563               

       -  วิชาคอมพวิเตอรสําหรับงานการเจาหนาที ่ เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติ เพื่อสรางความรูในดานการปฏิบัติงาน 1 อบรมเชิงปฏิบัติฯ 6,200 ต.ค.60 - ก.ย.63 
        -  วิชาคอมพวิเตอรสําหรับงานการเงิน งานดานคอมพิวเตอร ดานคอมพิวเตอรสําหรับตําแหนงของ 2 อบรมเชิงปฏิบัติฯ 12,400 ต.ค.60 - ก.ย.63   

        และบัญช ี   พนักงานแตละตําแหนงใหมีความชาํนาญ           

       -  วิชาคอมพวิเตอรสําหรับงานพัสดุ     2 อบรมเชิงปฏิบัติฯ 12,400 ต.ค.60 - ก.ย.63   

       -  วิชาคอมพวิเตอรปฏิบัติการเขียนแบบ     1 อบรมเชิงปฏิบัติฯ 6,200 ต.ค.60 - ก.ย.63  -รายงานการเดินทาง 

        งานกอสราง (Auto CAD)                    - การประเมินผล 

       -  วิชาคอมพวิเตอรพื้นฐานสําหรับการ     2 อบรมเชิงปฏิบัติฯ 12,400 ต.ค.60 - ก.ย.63           การปฏิบัติงาน 

        ใชงานในสํานักงาน (Office)               - คะแนนตรวจมาตรฐาน 

       -  วิชาคอมพวิเตอรสรางตารางคํานวณ     1 อบรมเชิงปฏิบัติฯ 6,200 ต.ค.60 - ก.ย.63       ประจําปทุกป 

           ดวยโปรแกรม (Microsoft office Excel)               

     -  วิชาคอมพิวเตอรสําหรับการสราง     1 อบรมเชิงปฏิบัติฯ 6,200 ต.ค.60 - ก.ย.63   

         ตารางนําเสนอ (Presentation)               

5  อบรมพนักงานเทศบาลและลูกจางใน เปนการเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อเสริมสรางความรูในการปฏิบัติงาน 10 การฝกอบรม 18,000 ต.ค.60 - ก.ย.63   

   สถาบันเอกชน ในหลักสูตรตางๆ  เชน ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจาํ ของพนักงานเทศบาลและลูกจาง           

      -  เทคนิคการจัดประชุม และพนักงานจาง เพื่อเสริมสรางความรูในการจัดประชุม           

      -  เทคนิคการพูด , ทักษะการพูด   เพื่อเสริมสรางความรูทักษะการพูด           

      -  เทคนิคการเขียนโครงการ   เพื่อเสริมสรางความรูทักษะดานโครงการ           

       -  การเสริมสรางความรู ความสามารถ   เพื่อเสริมสรางความรูงานการเงินและบัญชี           

         เกี่ยวกับบัญชีสวนราชการ               

 
 



(18) 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

เทศบาลเมืองบานสวน  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุร ี

         
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา การติดตาม 

คน การดําเนินงาน การประเมินผล 

       -  เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและ   เพื่อเสริมสรางความรูในการเขียนหนังสือ         

          การใชภาษาไทย   ราชการ           

      - กลยุทธิ์การบริหารความขัดแยง   เพื่อเสริมสรางความรูในดานวินัย           

      - ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและเทคนิค   เพื่อเสริมสรางความรูในดานเทคนคิ          -รายงานการเดินทาง 

        การนําเสนอ   การพูดและนาํเสนอ                     - การประเมินผล 

      -  การปฏิบัติที่เกีย่วของกับการเบิกจาย   เพื่อเสริมสรางความรูในการเงินและบัญช ี 6 การฝกอบรม 10,800 ต.ค.60 - ก.ย.63               การปฏิบัติงาน 

      - การจัดการขยะมูลฝอย   เพื่อเสริมสรางความรูงานสาธารณสุขฯ           - คะแนนตรวจมาตรฐาน 

      - การจัดการน้ําเสีย   เพื่อเสริมสรางความรูงานสาธารณสุขฯ               ประจําปทุกป 

      -  การควบคุมการผลิตและบาํรุงระบบประปา   เพื่อเสริมสรางความรูในกิจการประปา           

     -  อื่น ๆ                

 
หมายเหตุ : โครงการ/หลักสูตร อาจมกีารเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมกบัสภาวะปจจุบัน ฝายเจาหนาที ่ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองบานสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(19) 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 
 

                      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 
 ๒.๒สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนผูดําเนินการโดยเทศบาลเมืองบานสวนจัดสง
พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
 ๒.๓สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนๆดําเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนา พนักงานเทศบาลเมืองบานสวนเปน
ผูดําเนินการ 
๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา 
      (ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2563) 

  ๓.๑ปงบประมาณพ.ศ.๒๕61ตั้งแตวันท่ี๑ตุลาคม๒๕60ถึงวันท่ี๓๐กันยายน๒๕61 
  ๓.๒ปงบประมาณพ.ศ.๒๕62ตั้งแตวันท่ี๑ตุลาคม๒๕61ถึงวันท่ี๓๐กันยายน๒๕62 
  ๓.๓ปงบประมาณพ.ศ.๒๕๖3ตั้งแตวันท่ี๑ตุลาคม๒๕62ถึงวันท่ี๓๐กันยายน๒๕๖3 
 

๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
เทศบาลเมืองบานสวนจึงไดจัดทําโครงการครอบคลุมตามหลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติ

ราชการหลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบหลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
หลักสูตรดานการบริหารหลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการตางๆในสวนท่ี๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วิธีการพฒันาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ิมตน 

 

 

๑.๑แตงตั้งคณะทํางาน 

๑.๒พิจารณาเหตุผลและความจําเปน 

๑.๓กําหนดประเภทของความจําเปน 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 

 

การดําเนินการโดยอาจดําเนินการเองหรือรวมกับหนวย
ราชการอ่ืนหรือวาจางเอกชนดําเนินการและเลือกรูปแบบ
วิธีการท่ีเหมาะสม เชน 
         -  การปฐมนิเทศ 
         -  การสอนงานการใหคําปรึกษา 
         -  การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ 
         -  การฝกอบรม 
         -  การใหทุนการศึกษา 
         -  การดูงาน 
         -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
-  ฯลฯ 

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

 

 
จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพ่ือให
ทราบถึงความความสําเร็จ ความรูความสามารถและผล

การปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนาพนักงาน ประจําปงบประมาณ 2561 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 

60 

พ.ย. 

60 
ธ.ค. 

60 

ม.ค. 

61 

ก.พ. 

61 
มี.ค. 

61 

เม.ย. 

61 

พ.ค. 

61 

มิ.ย. 

61 

ก.ค. 

61 

ส.ค. 

61 

ก.ย. 

61 
หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจําเดือนผูบริหาร / พนักงาน ทุกเดือน 

 

-              

๒ ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน 

 

-              

๓ สนับสนุนใหพนักงานท่ีบรรจุใหมเขา                                

/อบรมหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทุกคน 

งบ ทม.บานสวน              

๔ สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางานใน

หนาท่ีหรืองานตางๆท่ีเปนประโยชนตอองคกร 

งบ ทม.บานสวน              

๕ จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพใหคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง 

งบ ทม.บานสวน              

๖ กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานท่ีเขารับการอบรมหลักสูตร

ตางๆ สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสรุป

ใหพนักงานทุกคนไดรับทราบรวมกัน 

 

- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากร 

เพ่ิมคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี / ปริญญาโท 

งบ ทม.บานสวน              

๘ อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน /กลุมผูนําชุมชน /กลุมอาชีพ   

/กลุม อสม. /กลุมอปพร. และประชาคมหมูบาน 

 

งบ ทม.บานสวน              



(22) 
 

ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนาพนักงาน ประจําปงบประมาณ 2562 
 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 

61 

พ.ย. 

61 
ธ.ค. 

61 

ม.ค. 

62 

ก.พ. 

62 
มี.ค. 

62 

เม.ย. 

๕9 

พ.ค. 

๕9 

มิ.ย. 

๕9 

ก.ค. 

๕9 

ส.ค. 

๕9 

ก.ย. 

๕9 
หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจําเดือนผูบริหาร / พนักงาน ทุกเดือน 

 

- 

 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน 

 

-              

๓ สนับสนุนใหพนักงานท่ีบรรจุใหมเขา 

/อบรมหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทุกคน 

งบ ทม.บานสวน              

๔ สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางานใน

หนาท่ีหรืองานตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอองคกร 

งบ ทม.บานสวน              

๕ จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพใหคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ

พนักงานจาง 

งบ ทม.บานสวน              

๖ กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานท่ีเขารับการอบรมหลักสูตร

ตางๆ สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสรุป

ใหพนักงานทุกคนไดรับทราบรวมกัน 

 

- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากร 

เพ่ิมคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี / ปริญญาโท 

งบ ทม.บานสวน              

๘ อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน /กลุมผูนําชุมชน /กลุมอาชีพ   

/กลุม อสม. /กลุมอปพร. และประชาคมหมูบาน 

 

งบ ทม.บานสวน              



(23) 
 

ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนาพนักงาน ประจําปงบประมาณ 2563 
 

ลําดับ

ท่ี 
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 

๕9 

พ.ย. 

๕6 
ธ.ค. 

๕9 

ม.ค. 

60 

ก.พ. 

60 
มี.ค. 

60 

เม.ย. 

60 

พ.ค. 

60 

มิ.ย. 

60 

ก.ค. 

60 

ส.ค. 

60 

ก.ย. 

60 
หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจําเดือนผูบริหาร / พนักงาน ทุกเดือน 

 

- 

 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน 

 

-              

๓ สนับสนุนใหพนักงานท่ีบรรจุใหมเขา 

/อบรมหลักสูตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทุกคน 

งบ ทม.บานสวน              

๔ สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางานใน

หนาท่ีหรืองานตางๆท่ีเปนประโยชนตอองคกร 

งบ ทม.บานสวน              

๕ จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพให คณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง 

งบ ทม.บานสวน              

๖ กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานท่ีเขารับการอบรมหลักสูตร

ตางๆ สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสรุป

ใหพนักงานทุกคนไดรับทราบรวมกัน 

 

- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากร 

เพ่ิมคุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี / ปริญญาโท 

งบ 

ทม.บานสวน 

             

๘ อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน /กลุมผูนําชุมชน /กลุมอาชีพ   

/กลุม อสม. /กลุมอปพร. และประชาคมหมูบาน 

 

งบ 

ทม.บานสวน 
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1. หลักการและเหตุผล 

 

 

งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานสวน 
 งบประมาณรายจายประจําป 2561 , 2562 และ 2563 หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
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1. หลักการและเหตุผล 

 

  ตามท่ีเทศบาลเมืองบานสวน   จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2563 โดยการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลนั้น ใหเทศบาลแตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล  โดยอาศัยอํานาจตามความขอ 300 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรีเรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545 ซ่ึงประกอบดวย 
  1. นายกเทศมนตรี      เปนประธานกรรมการ 
  2. ปลัดเทศบาล       เปนกรรมการ 
  3. ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกองและหัวหนาสวนราชการอ่ืน   เปนกรรมการ 
  4. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย     เปนกรรมการและเลขานุการ 
 

  การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกําหนด  เทศบาลเมืองบาน
สวนไดแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน  ดังมีรายชื่อและตําแหนงดังตอไปนี้ 

๑.  นายกเทศมนตรีเมืองบานสวน       ประธานกรรมการ 
  2.  ปลัดเทศบาล       กรรมการ 
  3.  ผูอํานวยการกองทุกกอง     กรรมการ 
  4.  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     กรรมการ/เลขานุการ 
  5.  หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี     ผูชวยเลขานุการ 
 

 

  ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกําหนดเพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตอไป โดยใหคณะกรรมการดังกลาวขางตน มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 –2563  กําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล ตลอดจนการ
ดําเนินการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของอยางนอยปละ1ครั้ง แลวเสนอผลการติดตามตอนายกเทศบาลเมืองบานสวนทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. การตดิตามและประเมินผล 
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บทสรุป 
 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองบานสวนสามารถปรับเปลี่ยน แกไข เพ่ิมเติม
ใหเหมาะสมไดกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรีตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตรตางๆ  
ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถายโอน  อาจเปนเหตุใหการพัฒนาบุคลากรบางตําแหนงท่ีจําเปนไดรับการพัฒนา
มากกวา และภารกิจบางประการท่ีไมมีความจําเปนอาจตองทําการยุบ หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหมใหครอบคลุมภารกิจ
ตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายถายโอนงานสูทองถ่ินใหมากท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยูจึงตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยู
เสมอ 
 

*************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
















