แผนพัฒนาบุคลากร
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61– ๒๕๖3)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

คานา
ตามทีค่ ณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี(ก.ท.จ.ชลบุรี) ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่
๑1 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๔ กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๔ การ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ได้กาหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละ
ตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรมคุณธรรม นั้น
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ชลบุรี เรื่อง หลัก
เกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๘๘ ถึง
ข้อ ๓๒๖ เทศบาลตาบลเกาะสีชัง จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลเกาะสีชังประจาปี
ปีงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3) ขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕61 – ๒๕๖3) ของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง และจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลากรพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

เทศบาลตาบลเกาะสีชัง

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา
ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล
ภาคผนวก
- คาสั่งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
- รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลเกาะสีชัง

๑-๓
๔
๕-11
12-๑3
๑4-๑5
๑6

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ยุ ค ใหม่ ผู้ น าหรื อ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารต่ า งๆ ต้ อ งมี ค วามตื่ น ตั ว และเกิ ด ความพยายามปรั บ ตั ว ในรู ป แบบต่ า งๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒ นาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒ นาระบบ
บริ หารความรู้ ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒ นาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่ าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีก ารบริห ารกิ จการบ้ านเมือ งที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่ ว นราชการมีห น้ า ที่พั ฒ นาความรู้ ในส่ ว นราชการเพื่ อให้ มี ลั ก ษณะเป็น องค์ก ารแห่ งการเรี ยนรู้อ ย่า ง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสั งกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์”
“ในการบริ ห ารราชการแนวใหม่ ส่ ว นราชการจะต้อ งพัฒ นาความรู้ ความเชี่ย วชาญให้ เ พีย งพอแก่ การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่
จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการ
สร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้กาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อ
การนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

๑.๓ ประกาศ ก.ท.จ.ชลบุรี
ตามทีค่ ณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนตาบล ลงวันที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕45 ในหมวดที่ ๑๔ กิจการ
อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้กาหนดให้เทศบาลมีการ
มีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑1 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๘๘ ถึงข้อ ๓๒๖ จึงได้จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรพนักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ขึ้น โดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕61
– ๒๕๖3) ของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง และจัดทาให้ครอบคลุมถึงบุคลากรพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๑.๔ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะห์ของแต่ละที่จริงๆ)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง
๑. การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่าง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว
ภาคส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุน
ทันต่อเหตุการณ์
ซึ่งกันและกัน
๒. มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบ
ปฏิบัติ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
๓. เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
๔. มีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
๔. ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนา
๕. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน
แนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิด
วิชาการและด้านพัฒนาบุคลากร
สิ่งจูงใจและขวัญกาลังใจ ที่จะทาให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ทุ่มเทกาลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการ
๑. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
แข่งขัน
๒. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
ส่วนตาบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
๔. ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๕ ประเด็นที่ต้องพัฒนา
๑. ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทางานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
๒. ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ
๓. บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
๔. พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๕. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
๖. วางแผนบริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสม
๗. พัฒนาการกระจายอานาจ
๘. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ

ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๒.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๑. เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
๓. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตาบลเกาะสีชัง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
2.2 เป้าหมายของการพัฒนา
๑. การพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาลสามัญ
๒. การพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ้าง
๓. การพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาลสามัญ ในการส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ส่วนที่ 3
หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา
3.1 หลักสูตรการพัฒนา
เทศบาลตาบลเกาะสีชังกาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่งตามสายงาน ต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
3.1.1 สายงานผู้บริหาร
-หลักสูตรด้านการบริหาร
-หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3.1.2 สายงานผู้ปฏิบัติ
-หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
-หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
-หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
–หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3.1.3 พนักงานจ้าง
-หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
-หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
-หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
–หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3.2 วิธีการพัฒนา
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง สามารถดาเนินการเอง หรือดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล
จังหวัดชลบุรี สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
อาทิเช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การ
ฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น การดาเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและดาเนินการร่วมกับเอกชน เช่น ส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการหรือเทศบาล
ตาบลเกาะสีชัง เป็นผู้ดาเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วมเช่น การเชิญ เป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากร
กระบวนการ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งซึ่งสามารถสรุปวิธีการดาเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ
1) การปฐมนิเทศจะดาเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ
เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่
2) การฝึกอบรมอาจดาเนินการโดยเทศบาลตาบลเกาะสีชัง หรือโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดชลบุรี สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการอื่นตามความ
เหมาะสม
3) การศึกษา หรือดูงาน สาหรับการให้ทุนการศึกษาดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 ข้อ 2 วรรค 4 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลง
วันที่ 15 กันยายน 2552 การศึกษาดูงานอาจดาเนินการโดยเทศบาลตาบลเกาะสีชัง หรือโดยคณะกรรมการ
พนักงาน เทศบาลจังหวัดชลบุรี สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงาน
ราชการอื่นตามความเหมาะสมๆ
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนาอาจดาเนินการโดยเทศบาลตาบลเกาะสีชัง หรือโดย
คณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานราชการอื่นตามความเหมาะสม
5) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม ทาโดยหัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
ได้รับมอบหมายทาการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

ส่วนที่ 4
ขั้นตอนการดาเนินการ
4.ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2) ประชุมคณะทางานพิจารณาเหตุผลและความจาเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษา วิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
3) กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และด้านคุณธรรม
จริยธรรม
4.2 การจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล จัดทาแผน
4.2.1 ดาเนินการจัดทารูปเล่มโดยการกาหนดหัวข้อในการจัดทาตามประกาศคณะกรรมการ พนักงาน
เทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2545 ข้อ 299 ให้เทศบาลจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม
และจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทาแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนา พนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กาหนด โดยให้กาหนด
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามรอบของแผนอัตรากาลังของพนักงานเทศบาลนั้น ข้อ
301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
1. หลักการและเหตุผล
2. เป้าหมายการพัฒนา
3. หลักสูตรการพัฒนา
4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
5. งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
6. การติดตามและประเมินผล
4.๒.2 ให้เทศบาลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ ๒๙๙ แล้วเสนอ ให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้
ความเห็นชอบ เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้เทศบาลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลต่อไป(ข้อ 308-3๑๐)
4.3 การดาเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนาข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนา
ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดู
งาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น

2) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอื่น
หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
การพัฒนาบุคลากร
1.การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน
1.2 ประชุมพิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
1.3 กาหนดประเภทของความจาเป็น

2. การจัดทาแผน
จัดทาแผน แล้วเสนอ ให้ ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้เทศบาลประกาศใช้บังคับ
เป็นแผนการ พัฒนาพนักงานเทศบาลต่อไป

3. การดาเนินการพัฒนา
ดาเนินการพัฒนาตามแผนที่วางไว้โดยดาเนินการเอง หรือ
ดาเนินการร่วมกับคณะกรรมการ พนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หรือ หน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้
ทราบถึงความความสาเร็จ ความรู้ความสามารถ และผลการ
ปฏิบัติงาน

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
1. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดเทศบาลหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง
๒ หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าสานักปลัดหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓ หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนการคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔ หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕ หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖ หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๘ หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๙ หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชี
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๒ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๓ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๔ หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างสารวจหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณ (บาท)
๒๕61
๒๕62
๒๕๖3
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง อาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)
๒๕61
๒๕62
๒๕๖3
๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐
๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

เทศบัญญัติงบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

งบ อปท.

15,๐๐๐

15,๐๐๐

งบ อปท.

100,000

100,000

งบ อปท.

150,000

150,000

งบ อปท.

๑,๐๘๐,๐๐๐

๑,๐๘๐,๐๐๐

๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือ
๓๕,๐๐๐
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สันทนาการ
๓๕,๐๐๐
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๙ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานส่งเสริม
๓๐,๐๐๐
สุขภาพหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๐ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กหรือ
๓๐,๐๐๐
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๑ หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจา และ
๒๐,๐๐๐
พนักงานจ้าง
๒๒ โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
อาญา และกฎหมายทั่วไป ให้แก่ประชาชน ๑๐๐,๐๐๐
ในพื้นที่อาเภอเกาะสีชัง 2 ครั้งต่อปี
๒๓ โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
เทศบาลตาบลเกาะสีชัง ตามนโยบายกระ
15,000
ทวงมหาดไทย
๒๔ โครงการอบรมพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน แก่บุคลากรในเทศบาล100,000
ตาบลเกาะสีชัง
๒๕ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่
พนักงานเทศบาลตาบลเกาะสีชัง นอก
150,000
สถานที่
รวม
๑,๐๘๐,๐๐๐

ที่มาของงบประมาณ

ส่วนที่ ๖
การติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนาของพนักงานเทศบาล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒนา ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน และผลการ
ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและจัดให้มีการประเมินผลการพัฒนา
ดังนี้
1. กาหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่กาหนด ภายใน ๗ วันทาการ นับแต่
วันกลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรีทราบ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพื่อทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทุกระยะ 3 เดือน โดยพิจารณา
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1
3. นาผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกาหนดหลักสูตรวิธีพัฒนาตามความ
เหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป

เรื่อง

คาสั่งเทศบาลตาบลเกาะสีชัง
ที่ 229/๒๕60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
………………………...............…………………..

อาศัยอานาจตามความในข้อ ๒๙๙,๓๐๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
๑. นายดารงค์
เภตรา
นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
๒. นายนวธร
ธนเศรษฐ
ปลัดเทศบาล
กรรมการ
๓. นางกัลยารัตน์
เก่งธัญกิจจรัส รกท.หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
๔. นางสาวปิยะกุล
อู่เงิน
รก.ผอ.กองการศึกษา
กรรมการ
๕. นายภูวณัฏฐ์
รอบคอบ
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
กรรมการ
๖. นายสันติ
สุเพ็งคา
ผอ. กองช่าง
กรรมการ
๗. นางสาวนัจนันท์
คุณรักษา
รก.ผอ. กองคลัง
กรรมการ
๘. นางสาวชลธิชา
กลิ่นกาหลง
นักทรัพยากรบุคลปฏิบัติงาน
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ลงวันที่ ๑๑พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๘๘-๓๒๖ ให้แล้วเสร็จ และมีหน้าที่ติดตามและประเมินแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลที่กาหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑0 กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕60

( นายดารงค์ เภตรา )
นายกเทศมนตรีตาบลเกาะสีชัง

