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คานา
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสาคัญเพราะทรัพยากรบุคคล
เปรียบเสมือนสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่าที่สุดขององค์กร เทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และ
แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) โดยวิเคราะห์จากข้อมูลผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร
เพื่อหาสมรรถนะที่ควรได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มืออาชีพ เป็นไปตามมาตรฐานของสมรรถนะการทางานที่องค์กรกาหนด ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
โดยมุ่งเน้ นให้มี ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นาข้าราชการส่ว นท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564
ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาข้าราชการ ผนวกกับการพัฒนา
บุ ค ลากรเพื่ อ พร้ อ มรองรั บ อาเซี ย นให้ ส อดคล้ อ งตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาของเทศบาลต าบลบ้ า นดอน
ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
การพัฒนาด้านส่งเสริมสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร และการปกครอง
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานมีทิศทางในการพัฒนาบุคลากรและใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานด้าน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตาบลบ้านดอน จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2561-2563
ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตาบลบ้านดอน ประจาปี
2561-2563 จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน และสร้างขวัญกาลังใจ
ให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป
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ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล เป็ น สิ่ งที่ มี ความจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในปั จจุ บัน ซึ่ งเป็ นยุ ค แห่ ง การแข่ ง ขัน ไร้พ รมแดน (Globalization)
โดยต้ องอาศั ย ความรู้ ค วามสามารถของบุ คลากร องค์ ค วามรู้ แ ละการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ตามหลั กธรรมา
ภิบาล คือ ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบ
ราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้อง
มีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับ
ต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การ
สามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้
ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่ าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีก ารบริห ารกิ จการบ้ านเมือ งที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิ ทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริห ารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ ยนแป ลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบั ติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้
มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่า ง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อ
การนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
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๑.๓ ประกาศ ก.ท.จ.สุพรรณบุรี
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี โดยเทศบาลฯต้อง ดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
(ก.ทจ.จังหวัด) กาหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรม
ในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนา
เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละ เทศบาลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะ
ดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติม
หลักสูตรตามความจาเป็นที่เทศบาลพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถ เลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ และอาจกระทาได้โดยสานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) สานักงาน คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด)
เทศบาลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการ เทศบาล (ก.ทจ.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาล
ต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
สุพรรณบุรีเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2545 กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจั ด ท าแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร ต้ อ งก าหนดตามกรอบของแผนแม่ บ ทการพั ฒ นา
พนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด โดยให้กาหนดเป็นแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตรากาลังของเทศบาล นั้น
เพื่อ ให้ ส อดคล้ องกับ แนวทางดั งกล่ าว เทศบาลตาบลบ้ านดอน อาเภออู่ ทอง จัง หวั ด
สุพรรณบุรี จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตาบลบ้านดอน
ในการ ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
ได้ แ ก่ ความรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ง านโดยทั่ ว ไป เช่ น ระเบี ย บ กฎหมาย
นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
ได้ แ ก่ ความรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง านของต าแหน่ ง หนึ่ ง ต าแหน่ ง ใด
โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
(3) ด้านการบริหาร
ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่อง
การ วางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น
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(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
ได้แก่ การช่ว ยเสริมบุคลิกที่ดี ส่ งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตาบลบ้านดอน จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการ
บริ ห ารงานบุ ค คลของผู้ บ ริ ห าร อี ก ทั้ง ยัง เป็น การพั ฒ นาเพื่ อเพิ่ มพู นความรู้ ทั กษะ ทั ศ นคติที่ ดี คุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม ของบุ คลากรเทศบาลตาบลบ้านดอน ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
ว่าเป็นการดาเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่
จะปฏิบัติ หรือให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ
คือเพื่อให้บุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพิ่มพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
สมาน รั ง สิ โ ยกฤษฎ์ (2544, หน้ า 83) กล่ า วว่ า การพั ฒ นาบุ ค ลากร หมายถึ ง การ
ดาเนิ น การ เกี่ย วกับ การส่ งเสริ มให้บุ คคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทางานที่ดีขึ้นตลอดจนมี
ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการท างานอั น จะเป็ น ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ยิ่ ง ขึ้ น การพั ฒ นาบุ ค คลเป็ น
กระบวนการที่จะเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีในการทางานอันจะนาวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการทางาน
เคนนีและรายด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการ
ต่าง ๆ ที่ดาเนินการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทางานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ทางานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่
โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ดาเนิ นการเพื่อให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ เพื่อให้เหมาะสมในการนาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
วัตถุประสงค์ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกในการพัฒนา
ตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual
Skills) เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนัก รู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหาร
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลทุกตาแหน่งได้รับการพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้
การบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล โดยดาเนินการภายใต้หลักคุณธรรม จริยธรรม
 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตาม
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านดอน และโครงการภายใต้
แผนยุ ทธศาสตร์ กรมส่ งเสริม การปกครองท้ องถิ่ น เพื่อให้ มี ความพร้ อมในการขั บเคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

เป้าหมายในการพัฒนา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน ในปี 2561 – 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนบุคลากรทั้งหมด
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านดอน ประกอบด้วย







คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

16
17
2
1
14
4

คน
คน
คน
คน
คน
คน

ได้รั บ การพั ฒ นาการเพิ่มพู นความรู้ มีค วามสามารถ ทัก ษะ คุณ ธรรมและจริย ธรรม ในการ
ปฏิบัติงานทุกคน
2. ประชาชนตาบลบ้านดอน ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากร มีความรู้ ความชานาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2561 -2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 จากจานวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา
1. บุคลากรในสังกัด เทศบาลตาบลบ้านดอนทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประชาชนตาบลบ้านดอน ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เป้าหมายเชิงประโยชน์
เทศบาลตาบลบ้านดอน มีบคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลักดัน
ให้การบริหารงานของเทศบาลตาบลบ้านดอน บรรลุตามเป้าหมาย

ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลบ้านดอน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบล
บ้านดอน ประจาปี 2561-2563 ตามคาสั่งเทศบาลตาบลบ้านดอน ที่ 199/2560 ลงวันที่ 17 สิงหาคม
2560 ประกอบด้วย
1. นายกเทศมนตรีตาบลบ้านดอน
ประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
3. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
กรรมการ
4. นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการดังกล่ าวข้างต้น ร่ว มพิจารณาจัดทาแผนพัฒ นาพนักงานเทศบาลของ
บุคลากรในสังกัด ให้ครอบคลุมเนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) การกาหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีความสอดคล้องกับตาแหน่งและระดับตาแหน่งในแต่ละ
สายงานที่ดารงอยู่ตามกรอบแผน อัตรากาลัง 3 ปี
2) ให้บุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านดอน ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร
ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้เทศบาลตาบลบ้านดอน เป็นหน่วยดาเนินการเอง หรือ
ดาเนินการ ร่วมกับ ก.ทจ.จังหวัดสุพรรณบุรี หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้
ตามความจาเป็น และความเหมาะสม ดังนี้
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(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝึกอบรม
(3) การศึกษาหรือดูงาน
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา
(5) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
4) พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการ
สาหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้ครอบคลุมโดยคานึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
5) พิจารณากาหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย
(1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
(3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
(4) การบริการเป็นเลิศ
(5) การทางานเป็นทีม
6) พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร KM (Knowledge Management) ในเทศบาลตาบล
บ้านดอน เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ ทุกโอกาส เพื่อสืบค้นหา
ความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับ
องค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกาหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทางานขององค์กร
การวิ เ คราะห์ SWOT
Analysis เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารรู้
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่
หลงทาง นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบ
การทางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่ มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่ควรนามาพิจารณา

การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากร
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรจะต้ อ งมี ก ารรวบรวมและจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ข่ า วสาร
ให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูล
ควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจาเป็นต้องศึกษาและทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในห้วงเวลานั้น และต้องคานึงถึง บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ
ความคาดหวัง และความต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่
มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร ซึ้งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคาถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กร
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต
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ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O) และอุปสรรค (Threat - T)
เป็นเครื่องมือ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Scanning)
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. บุคลากรมีความหลากหลาย (สหวิชาชีพ) ซึ่งเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
2. หน่วยงานจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ หลักสูตรภายนอก
3. มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร
4. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร
5. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร
6. วัฒนธรรมองค์กรที่มีการเคารพผู้สูงอาวุโสเอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร โดยการสอนงาน
และระบบพี่เลี้ยง
7. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
8. มีเอกสารเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ เช่น เอกสาร แผ่นพับ หนังสือ
คู่มือซีดี เว็บไซต์ฯ
9. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก อย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
10. มีช่องทางการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ
11. มีการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้จากผู้มีประสบการณ์สูงกว่าโดยการทางานเป็นทีม
และการทางานในรูปแบบคณะกรรมการ
12. มีการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากร
13. มีการดาเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลและปรับปรุงด้านการพัฒนาบุคลากร
14. มีการกาหนดแผนกลยุทธ์/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน
ในทุกระดับ
15. บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน
16. บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลได้เป็นอย่างดี
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. งบประมาณไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงาน
2. ไม่มีการนาผลจากการสารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไปใช้ในการ
จัดทาหลักสูตรในการพัฒนาอย่างจริงจัง
3. ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจ และทักษะการทางานแบบบูรณาการ
4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน
5. ขาดการเตรียมพร้อมบุคลากร เพื่อรองรับลักษณะงานที่จะต้องไปปฏิบัติ เช่น
ข้าราชการบรรจุใหม่ หรือการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
6. บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง
7. การแข่งขันระหว่างองค์กรมีน้อย
8. บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Scanning)
โอกาส (Opportunities : O)
1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ทาให้ต้องเร่งพัฒนา
บุคลากร
2. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ข้าราชการต้องเสริมสร้างแลพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐาน
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลายช่องทาง
ทาให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ตามที่ต้องการและต่อเนื่อง
4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหลักสูตรการอบรมหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมทุก
สายงาน
5. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
6. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats)
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบางตัวยังไม่ครอบคลุม ไม่สอดคล้องกับความเป็น
จริงและไม่ยังไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป
2. งบประมาณไม่เพียงพอ
3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นมีสัดส่วน
ลดลง
4. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม
5. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านดอน
ยุทธศาสตร์ที่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานเทศบาล กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาเทศบาลให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเทศบาล
เพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน
ทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพนักงานเทศบาลให้เป็นคนดี กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลให้เป็นคนมีความรู้
คู่ความดี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลมีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับ
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับ
ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร
ในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานเทศบาล
ร่วมมือกับเครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และ
ภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลยอมรับในผลงาน
ของคนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน
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กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan)
องค์ประกอบ 1
1. ทรัพยากรที่ใช้

(Input)
1.1 บุคลากรทีร่ บั
ผิดชอบด้านต่างๆ
(Man)
1.2 งบประมาณทีใ่ ช้
ในกิจกรรมต่างๆ
(Budget)

องค์ประกอบ 2
2. กิ จกรรม
(Process)

1.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทใ่ี ช้
(Innovation and
Technology)

องค์ประกอบ 4

3. ผลผลิ ต
(Output)

4. ผลลัพธ์
(Outcome)

องค์ประกอบ 5
5. ผลลัพธ์สดุ ท้าย
(End Outcome)

2.1 พัฒนาสมรรถนะจาเป็ นพืน้ ฐาน (Intrinsic

Competency)

2.2 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์

(Strategy-Oriented Competency)

2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลัก
หน่วยงาน (Routine-Oriented Competency)
2.4 พัฒนาโดยวิธเี ริม่ จากภายใน (Inside-Out

1.3 เวลาทีใ่ ช้เพือ่
ดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ (Time)

องค์ประกอบ 3

Approach) มากกว่าวิธเี ริม่ จากภายนอก
(Outside-In Approach)

ั หาและนวัตกรรมเพือ่ ให้
2.5 ศึกษาแนวโน้มปญ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้
(Proactive Personnel Development Plan)
2.6 กลไกขับเคลือ่ นแผนพัฒนาบุคลากร

(Driving Mechanism of Personnel
Development Plan)

องค์ประกอบด้านการขับเคลื่อน (Driving Force Factors)

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

3.1 บุคลากรเก่งคิด

(รูว้ ธิ คี ดิ คิดเป็น มี
จิตสานึกทีด่ ี และมุง่ มัน่
ทีจ่ ะเป็นคนดี)
3.2 บุคลากรเก่งคน
(เข้าใจตนเอง เข้าใจ
คนอื่น รูว้ ธิ ที างานและ
อยู่รว่ มกับคนอื่นอย่าง
มีความสุข และมุง่ มันที
่ ่
จะรักคนอื่น รักองค์กร)
3.3 บุคลากรเก่งงาน
(มีความรูแ้ ละทักษะใน
การบริหารและ
ปฏิบตั งิ านได้อย่างมี
ประสิทธิผล)

4.1 บุคลากร

มีจิตสานึ กพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่ อง
มีสมรรถนะ
ที่สามารถ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตาบล
บ้านดอน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
และมีสมรรถนะที่
สามารถ
ขับเคลื่อนภารกิจ
ของ เทศบาล
ตาบลบ้านดอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิผล”

5.1 ประชาชนเชือ่ มัน่

และศรัทธา
ในการบริหารงาน

5.2 ได้รบั ความร่วมมือ

ในการบริหารงานจาก
ประชาชน

5.3 สู่การพัฒนาที่

ยังยื
่ น

องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิ์ ที่เกิ ดจากการขับเคลือ่ น (Result Factors)
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แนวทางการพัฒนาบุคลากร
การก าหนดแนวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลต าบลบ้ า นดอน ได้ พิ จารณาและให้
ความสาคัญกับบุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านดอนในทุกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร ,สภาเทศบาลฯ
ข้าราชการ พนักงานครูเทศบาล ,ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลบ้านดอน เพื่อให้ได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน, หน้าที่ ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตาแหน่ง, การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้

 เทศบาลตาบลบ้านดอน
1. นักบริหารงานท้องถิน่ ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล)

 สานักปลัด
ข้าราชการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ประกอบด้วย
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล)
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายอานวยการ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นิติกร ปฏิบัติการ/ชานาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
4. พนักงานขับรถยนต์
พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย
1. ภารโรง
2. คนงานทั่วไป

 กองคลัง
ข้าราชการ ประกอบด้วย
1. นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผู้อานวยการกองคลัง)
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2.
3.
4.
5.
6.

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ/ชานาญการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน

ลูกจ้างประจา ประกอบด้วย
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 กองช่าง
ข้าราชการ
1.
2.
3.

ประกอบด้วย
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น (ผู้อานวยการกองช่าง)
นายช่างโยธาชานาญงาน
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา
2. ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย
1. คนงานทั่วไป

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้าราชการ ประกอบด้วย
1. นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
(ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
2. นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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3. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
4. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 กองการศึกษา
ข้าราชการ ประกอบด้วย
1. นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น (ผู้อานวยกองการศึกษา)
2. ครู คศ.1
3. ครู คศ.1
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
2. ผูช้ ่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
พนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย
1. คนงานทั่วไป

 กองสวัสดิการสังคม
ข้าราชการ ประกอบด้วย
1. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
(ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม)
2. นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
3. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
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ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ให้การทางานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้น ทาให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการพัฒนา
บุ ค ลากรในองค์ ก รนั้ น จะต้ อ งเริ่ ม จากเช้ า มาเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ จึ ง ถึ ง สิ้ น สุ ด ในการด ารงต าแหน่ ง
ซึ่ ง พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้ า งประจ าพนั ก งานจ้ า ง ต้ อ งได้ รั บ การประกั น คุ ณ ภาพอาจแยกได้ เ ป็ น
4 องค์ประกอบตามวงจร ดังนี้

ความก้าวหน้า
ในตาแหน่งหน้าที่

การประเมินคุณภาพ
จากผลงาน

การตอบแทน
และยกย่อง

การพัฒนา

1.การพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตาบลบ้านดอน จะต้อง
ได้รับการพัฒนาเป็นระยะ ตั้งแต่ได้รับการบรรจุใหม่ ตลอดไปจนถึงช่วงอายุของการรับราชการ ซึ่งการ
พัฒนาอาจจะทาได้หลายวิธี เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาด้วยตนเอง การศึกษาดูงาน
เป็นต้น เทศบาลจึงต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาและลงทุนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
2.การประเมินคุณภาพ จากผลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการประเมินอย่างยุติธรรม ในรูปแบบ
คณะกรรมการ ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประเมินแบบมีส่วนร่วม
3.ความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน จะต้องเป็นไปตามการประเมินผลคุณภาพงาน ถ้าหาก
คุณภาพงานออกมาดี ควรได้รับผลตอบแทนในทางที่ดี หากไม่เป็นที่พอใจให้ปรับเปลี่ยนงานที่ถนัดกว่า
หรือกลับไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
4.การตอบแทนและยกย่อง เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะสร้างขวัญกาลังใจกับข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง ของเทศบาลฯ โดยผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ ที่ทาคุณประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
อาจเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติจากผู้บังคับบัญชา การได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง
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การกาหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา
1. เทศบาลต าบลบ้ า นดอน ได้ ยึ ด หลั ก สมรรถนะหลั ก ที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ
ราชการ ของบุคลากรทุกระดับชั้น มากาหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งเทศบาล
ตาบลบ้ า นดอน ได้ป ระกาศใช้ เ ป็ น ตัว ก าหนดในการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของพนั ก งานเทศบาล
ทุก 6 เดือน ดังนี้

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม

ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน

การบริการเป็นเลิศ

การทางานเป็นทีม
2. ตาแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอานวยการท้องถิ่น เป็นสายงานของผู้บริหาร
เทศบาลตาบลบ้านดอน ได้กาหนด แนวทางการสาหรับการพัฒนาเพื่อทาหน้าที่ผู้บริหารที่ดี ในปัจจุบันและ
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ ดังนี้

การเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลง

ความสามารถในการเป็นผู้นา

ความสามารถในการพัฒนาคน

การคิดเชิงกลยุทธ์
3. ต าแหน่ ง อื่ น ที่ น อกเหนื อ จากสายงานผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
อ านวยการ
ท้องถิ่น เทศบาลตาบลบ้านดอน ได้กาหนดสมรรถนะประจาสายงาน ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งและ
ระดับที่ดารงตาแหน่งอยู่ , ตามสายงานประจาของแต่ละตาแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
บางตาแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศของเทศบาลตาบลบ้านดอน ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี และต้องดาเนินการทุก 6 เดือน เช่นกัน
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools)
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
(Development Tools)

การฝึ กอบรมในห้องเรียน
(Classroom Training)

กองฝึ กอบรมเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ความรู ้อยูต่ ิดตัวไม่นานประมาณ
๑ – ๒ สัปดาห์
การเรี ยนรู ้ระยะสั้น (Short

Term Learning)

เครื่องมืออื่นๆ
ที่ไม่ใช่การฝึ กอบรมในห้องเรียน
(Non Classroom Training)
ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้ างานและบุคลากรเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
การเรี ยนรู ้ระยะยาว (Long Term Learning) ได้แก่
การสอนงาน (Coaching)
การฝึ กอบรมในขณะทางาน (On the Job Training :
OJT)
โปรแกรมองค์กรพี่เลี้ ยง (Mentoring Program)
การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment)
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)
การให้คาปรึกษาแนะนา (Consulting)
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)
การทากิจกรรม (Activity)
การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (Self Learning)
การเป็ นวิทยากรภายใน (Internal Trainer)
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
การให้ขอ้ มูลป้อนกลับ (Feedback)
การฝึ กงานกับผูเ้ ชี่ยวชาญ (Counterpart)
การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง / คูเ่ ปรียบเทียบ
(Benchmarking)
การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar)
การให้ทุนการศึกษา (Scholarship)
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร
เครื่องมือการพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
บุคลากร
๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียน
(Classroom Training) หลากหลายกลุ่มงาน/ตาแหน่งงาน
โดยมีสานักงานปลัด
(งานบริหารงานบุคคล) ทาหน้าที่
ดาเนินการจัดอบรม

๒. การสอนงาน
(Coaching)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนา
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒. พัฒนาความสามารถที่เป็นจุดแข็งของ
บุคลากรให้ดีขึ้นกว่าเดิม
๓. เตรียมความพร้อมสาหรับตาแหน่งงาน
ที่สูงขึ้น ทาให้ผู้บังคับบัญชาและ
บุคลากรเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อ
ได้รับการเลื่อนตาแหน่งงานในอนาคต
๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาว
เด่น (Talented People) หรือผู้สืบ
ทอดตาแหน่งงาน (Successors) ที่จะ
ก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งงานระดับบริหาร
ต่อไป
เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน
1. เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน
ไม่จาเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนาม
ผู้สอนชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้
เท่านั้น อาจจะเป็นการสอนงานนอก
บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง
ภาคสนาม โดยส่วนใหญ่หัวหน้างาน 2. เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้
โดยตรงจะทาหน้าที่สอนงานให้กับ
พร้อมก่อนที่จะเลื่อนตาแหน่ง ผู้สอน
บุคลากร
ต้องทบทวนผลงาน ความสามารถที่มี
อยู่ และกาหนดเป้าหมายในการสอน
งาน โดยเน้นการพัฒนาความสามารถ
ในตาแหน่งที่บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป
๓. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้สอนจะต้อง
ค้นหาความสามารถที่โดดเด่น/ ที่ต้อง
ปรับปรุง และจัดลาดับความสาคัญของ
ความสามารถที่จะต้องพัฒนา หรือ
ต้องการเสริมและพัฒนา
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร
๓. การฝึกอบรมในขณะ
ทางาน
(On the Job Training
: OJT)

๔. โปรแกรมองค์กรพี่
เลี้ยง
(Mentoring Program)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติ
จริง โดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหน้างานหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่
ประกบเพื่ออธิบายและชี้แนะ ซึ่ง
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับ
การสอนงาน

ใช้สาหรับบุคลากรใหม่ที่เพิ่งเข้ามา
ทางาน สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อน
ตาแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้อง
อธิบายงานใหม่ ๆ เพื่อสอนให้บุคลากร
ทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือ
การทางาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน (Rules &
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพื่อให้บุคลากรสามารถทางานตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ
๑. เพื่อดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้
ทางานร่วมกับผู้อื่นภายในองค์การ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนใน
องค์การบางแห่งเรียก Buddy Program
องค์การได้อย่างมีความสุข สามารถ
ซึ่งบุคลากรจะมีพี่เลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้
ปรับตัวเข้ากับองค์การเพื่อนร่วมงาน
ดูแลเอาใจใส่ และพูดคุยกับบุคลากร
และสภาพแวดล้อมในการทางานที่
อย่างไม่เป็นทางการ
แตกต่างจากองค์การเดิมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลี้ยงทาหน้าที่
ในการสร้างความสัมพันธ์
ความคุ้นเคย และบรรยากาศที่ดีใน
การทางาน รวมทั้งเป็นแบบอย่าง
(Role Model) ที่ดีให้แก่บุคลากร
ใหม่
๒. เพื่อช่วยบุคลากรที่กาลังจะปรับ
ตาแหน่งให้เติบโตขึ้นในองค์การ
พี่เลี้ยงจะทาหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการทางานรวมถึงข้อ
ควรระวังและความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นจากงานใหม่ที่ได้รับ
มอบหมาย
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เครื่องมือการพัฒนา
ลักษณะเฉพาะ
บุคลากร
๕. การเพิ่มคุณค่าในงาน เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้า
(Job Enrichment) ทายมากขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม
การคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงาน
มากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ

๖. การเพิ่มปริมาณงาน
(Job Enlargement)

๗. การมอบหมาย
โครงการ
(Project Assignment)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๑. Renewal – การทาให้เกิดความแปลก
ใหม่ ไม่ให้บุคลากรเกิดความเบื่อ
หน่าย โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
งาน บุคคลที่จะต้องติดต่อ
ประสานงานด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือ
ความคิดจากงานเดิม
๒. Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความชานาญมากขึ้น
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นจากการ
ทางานใหม่ ๆ
๓. Specialization – การชานาญในงาน
เป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถใน
การบริหารจัดการงานนั้นที่ลึกขึ้น
ยากและท้าทายมากขึ้น
เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการทางานให้กับ
งานที่มีขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่ บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในด้านการ
เคยปฏิบัติหรืออาจจะเป็นงานที่
บริหารจัดการ (Managerial
แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งานที่ Competency) ที่เพิ่มขึ้นจากการ
ได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ต้องใช้ บริหารงานที่มีปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมที่
ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก
เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน
การสอนและการพัฒนาทีมงาน
(เหมาะสาหรับบุคลากรที่ทางานเดิม ๆ
ซ้า ๆ มาเป็นระยะเวลานาน)
เน้นการมอบหมายให้บุคลากร
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุด
รับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม่
แข็งและจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการ
สามารถทาให้เสร็จภายในวันหรือ
ที่มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติ เป็น
สองวัน เป็นโครงการพิเศษที่บุคลากร เครื่องมือในการฝึกทักษะในการทางาน
จะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ
เป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงานประจา ด้านที่เกี่ยวข้องในงานนั้น บางองค์การ
ที่รับผิดชอบ
นามาใช้ในการเลื่อนระดับตาแหน่งงาน
การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น และการ
หาผู้สืบทอดทายาทตาแหน่งงาน
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร
๘. การหมุนเวียนงาน
(Job Rotation)

๙. การให้คาปรึกษา
แนะนา
(Consulting)

๑๐. การติดตาม/สังเกต
(Job Shadowing)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้งานนั้น
ตามระยะเวลาที่กาหนด โดยส่วนใหญ่
มักใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผู้บริหารก่อนการ
ปรับตาแหน่ง/ระดับ

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้
เกิดการทางานที่หลากหลายด้าน เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากรให้
เรียนรู้งานมากขึ้น จึงเหมาะสาหรับ
บุคลากรที่เตรียมความพร้อมในการ
รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเป็นกลุ่มคนที่
มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High
Performance and High Potential)
เน้นการให้คาปรึกษาแนะนาเมื่อ
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากรมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่
บุคลากรด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องทา
ในการทางาน และนามากาหนดแนวทาง
หน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง
เพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่ ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
เกิดขึ้นนั้นได้
ผู้บังคับบัญชาจะต้องนาเสนอแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพื่อให้
บุคลากรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ ได้แก่
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ
และความรู้ต่างๆ
เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ เพื่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม
และการติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ใน ทักษะที่จาเป็นต้องใช้ในการทางาน
งานนั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการงานที่
เวลามากนักในการพัฒนา
เกิดขึ้นจริง รวมถึงการแสดงออกและ
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก ทัศนคติของแม่แบบหรือ Role Model
บุคลากรจะต้องทาหน้าที่สังเกตติดตาม ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term
พฤติกรรมของหัวหน้างาน
Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไป
จนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปี มักใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent)
หรือการพัฒนาคนเก่ง หรือให้บุคลากร
ทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการทางานของผู้อื่นเพื่อ
นามาปรับปรุงการทางานของตนเองให้ดี
ขึ้น หรือใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพของบุคลากร (Career Path)
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร
๑๑. การทากิจกรรม
(Activity)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น
ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ดาเนินงานมากนัก ความสาเร็จของ
เครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด

เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคี
กัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มุมมองซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงช่วยสร้าง
บรรยากาศและสร้างขวัญกาลังใจที่ดีใน
การทางาน ทาให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
สนุกสนานในระหว่างวันทางาน อัน
ส่งผลให้ผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงาน
เพิ่มสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กาหนด

๑๒. การเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก
(Self Learning)
แหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น
อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก
Work Instruction หรือ ค้นคว้าข้อมูล
ผ่าน Internet หรือเรียนรู้จาก eLearning หรือ สอบถามผู้รู้ เป็นต้น

เพื่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่
จาเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน
เท่านั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาส
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการ
เรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้ วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self
Development) โดยเฉพาะกับบุคลากร
ที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพ
ในการทางานสูง (Talented People)

๑๓. การเป็นวิทยากร
ภายใน
(Internal Trainer)

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้
บุคลากรได้แสดงผลงานจากการเป็น
วิทยากรภายในให้กับบุคลากรภายใน
องค์การ วิธีนี้เหมาะสาหรับบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานที่
รับผิดชอบ มีความชานาญในงานเป็น
อย่างมาก เช่น หัวหน้างาน หรือ
ผู้บริหาร

เน้นการสร้างบุคลากรที่มี
ความสามารถในการถ่ายทอด รักการ
สอนและมีความรู้ในเรื่องที่จะสอน โดย
มอบหมายให้บุคคลเหล่านี้เป็น
วิทยากรภายในองค์การทาหน้าที่จัด
อบรมให้ กับบุคลากรในหน่วยงาน
ต่าง ๆ
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร
๑๔. การดูงานนอก
สถานที่
(Site Visit)

๑๕. การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ
(Feedback)

๑๖. การฝึกงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญ
(Counterpart)

๑๗. การเปรียบเทียบ
กับคู่แข่ง/
คู่เปรียบเทียบ
(Benchmarking)

๑๘. การประชุม/ สัมมนา
(Meeting/ Seminar)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
องค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best
Practice) ในเรื่องที่ต้องการดูงาน
เพื่อให้บุคลากรเห็นแนวคิด และหลัก
ปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จ อัน
นาไปสู่การปรับใช้ในองค์การต่อไป

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ
การได้เห็นรูปแบบการทางานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ หรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ดี
จากองค์การภายนอก มาใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานให้ดีขึ้น วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้น
ไป
เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน เพื่อรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
และแจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ การทางานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของ
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรปรับปรุง
ตัวบุคคลหรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ
พัฒนาประสิทธิภาพและ
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell)
ความสามารถในการทางาน
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen)
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving)
เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการ
ฝึกงานภายนอกสถานที่หรือการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับ
บุคลากรภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด

เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้า
งาน และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ภายในระยะเวลาที่จากัด เพื่อให้
นาความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมา
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอื่น ๆ ใน
องค์กรต่อไป
เน้นการนาตัวอย่างของขั้นตอนหรือ เพื่อหาวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ดีที่สุด หรือ
ระบบงานจากองค์การอื่นที่เป็น
ได้เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากร
ตัวอย่าง (Best Practice) มา
ระดับหัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีผลงาน
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือ ดีและมีศักยภาพสูง ที่มีความพร้อมที่จะ
ระบบงานปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นจูงใจ เรียนรู้และปรับปรุงผลงานและ
บุคลากรให้เห็นถึงสถานะของ
ความสามารถของตนเองให้เป็นไปตาม
หน่วยงานเทียบกับองค์การที่เป็น
หรือสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่งภายในหรือ
Best Practice
ภายนอกหน่วยงานและองค์การ
เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
จากผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ
มุมมองที่หลากหลาย ผู้นาการ
เป็นการเรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือ
ประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทสาคัญ ผลงานใหม่ ๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
มากในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วม ความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง
ประชุม/สัมมนานาเสนอความคิดเห็น
ร่วมกัน
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร
๑๙. การให้ทุนการศึกษา
(Scholarship)

ลักษณะเฉพาะ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ประสบการณ์มากขึ้นจาก
อาจารย์ผู้สอน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่
ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการทางานหรือ
เวลาส่วนตัวในการขอรับทุนจาก
องค์การ

เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาทางาน
ปกติ หรือนอกเวลาทางานในการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดย
ศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทางานปัจจุบันของบุคลากร หรือ
การทางานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์
ต่อการเลื่อนระดับหรือตาแหน่งงานที่
สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
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ส่วนที่ 3
หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรในการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา งบประมาณในการดาเนิน
การพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล
หลักสูตรในการพัฒนา สาหรับพนักงานเทศบาลแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยใน
หลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
3.1 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3.2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
3.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
3.4 หลักสูตรด้านการบริหาร
3.5 หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
3.6 การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.7 การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
3.8 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
3.9 พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
3.10 จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร
4.1 เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
4.2 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
5.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
5.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนตาบลโครงการ
เดียวกันได้
ประเด็นที่ต้องพัฒนา
๑ ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทางานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
๒ ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ
๓ บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
๖ วางแผนบริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสม
๗ พัฒนาการกระจายอานาจ
๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ
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ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา

๔.๑ บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ ผู้ปฏิบัติงาน
๑.๑.๑ ระบุเป้าหมายการพัฒนาและกิจกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย
๑.๑.๒ ระบุความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ต้องการพัฒนา
๑.๑.๓ ปรึกษาผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือพี่เลี้ยง เพื่อหาข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และกิจกรรมการพัฒนา
๑.๑.๔ ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยฝึกอบรม เพื่อกาหนดระยะเวลา/
กิจกรรมการพัฒนาตามแผนที่กาหนดไว้
๑.๑.๕ ดาเนินการพัฒนาตามแผน
๑.๑.๖ แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อประเมินผลการพัฒนาและติดตามผลการปฏิบัติงาน
๑.๒ ผู้บังคับบัญชา
๑.๒.๑ ให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันและช่วยระบุถึงจุดแข็งและ
เรื่องที่ควรปรับปรุง
๑.๒.๒ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต
๑.๒.๓ ประเมินหาความจาเป็นในการพัฒนาช่วยพนักงานเทศบาลในการวางแผนและ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ระบุไว้
๑.๒.๔ ให้คาปรึกษาและให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการพัฒนา
๑.๒.๕ พิจารณาว่ากิจกรรมการพัฒนาต่างๆ สนับสนุนเป้าหมายตามแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลหรือไม่
๑.๒.๖ ประเมินผลการพัฒนาของผู้ปฏิบัติงาน

๔.2 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
 การเตรียมการและการวางแผนการพัฒนาบุคลากร
1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2) ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ กาหนดเป้าหมาย
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดของเทศบาลตาบลบ้านดอนเพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล
3) พิจารณาเหตุผลและความจาเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับ
บัญชาแต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้
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4) กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะ เฉพาะของานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม
จริยธรรม
5) จั ด ท าร่ า งแผนพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ของเทศบาลต าบลบ้ า นดอน และส่ ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
6) จั ดส่ งแผนพัฒ นาพนักงานเทศบาล เพื่อขอความเห็ นชอบคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตรากาลัง 3 ปี
7 ) ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
 การดาเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควร
นาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการ
พัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดย
สามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การ
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็น
ต้น
2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทาง การพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้าง องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
 การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จ ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทาแผนการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านดอน ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2545 ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา
เมื่อผ่านการ ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนา

๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แต่งตั้งคณะทางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
๑.๓ กาหนดประเภทของความจาเป็น

๒. การดาเนินการ/วิธีการดาเนินการ
การด าเนิน การโดยอาจด าเนิน การเองหรื อร่ วมกั บ
หน่วยราชการอื่นหรือว่าจ้างเอกชนดาเนินการ และเลือก
รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น
๒.๑ การปฐมนิเทศ
๒.๒ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๒.๓ การสับเปลี่ยนหน้าที่ ความรับผิดชอบ
๒.๔ การฝึกอบรม
๒.๕ การให้ทุนการศึกษา
๒.๖ การดูงาน
๒.๗ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัด ให้มีร ะบบตรวจสอบติดตามและประเมิน ผล
เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็ จ ความรู้ ความสามารถ ผล
การปฏิบัติงาน

สิ้นสุด
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๔.3 แผนพัฒนาบุคลากร
ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล กาหนดให้บุคลากรแต่ละตาแหน่งได้รับการฝึกอบรม
ใน ๑ ปีงบประมาณ คนละ ๑ หลักสูตรเป็นอย่างน้อย เพื่อให้เทศบาลตาบลบ้านดอน ดาเนินงานตาม
ภารกิจ อานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องได้รับการพัฒนาทุกตาแหน่ง ภายในรอบระยะเวลา
๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖3) ของแผนพัฒนาบุคลากร โดยพนักงานเทศบาลแต่ล ะตาแหน่ง
ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(๖) หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว
โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนา
แต่ละหลักสูตร
เทศบาลตาบลบ้ านดอน จึงได้จัดทาโครงการครอบคลุ มตามหลั กสู ตรความรู้พื้นฐาน
ในการปฏิบัติราชการหลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละตาแหน่งหลักสูตรด้านการบริหารหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ
ในส่วนที่ ๕
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แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563
***************************************************************************************
โครงการ / กิจกรรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ
วิธีการพัฒนา

แผนงาน / โครงการ

1. การปฐมนิเทศ 1.1 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่
2. การฝึกอบรม

2.1 โครงการฝึกอบรมใน
สายงานผู้บริหารตามแผน
การดาเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทศบาลฯและบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ทางานของผู้บริหาร

เป้าหมาย
ระดับ
จานวน
ทุกระดับ
เท่ากับจานวนของ
ข้าราชการและพนักงาน
จ้างที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่
ต้น-กลาง
ข้าราชการสายงาน
ผู้บริหารทุกคน

งบ
ประมาณ
เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร
เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

ระยะเวลา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ ข้าราชการและพนักงานจ้างที่
2561 - 2563 ได้รับการบรรจุใหม่มีความรู้
ความเข้าใจและปฏิบตั ิ งานใน
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปีงบประมาณ ข้าราชการสายงานผู้บริหารมี
2561 - 2563 ความรู้และวิสยั ทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ดาเนินการ
- หน่วยงานภายนอก
- ส่วนราชการอื่น
- สานักงานปลัดเทศบาลฯ

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร
25,000

ปีงบประมาณ ข้าราชการสายงานผู้ปฏิบัติมี
2561 - 2563 ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
- ส่วนราชการอื่น
- หน่วยงานภายนอก
- สานักปลัด

15,000

ปีงบประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
2561 - 2563 ฯ ข้าราชการลูกจ้าง รวมทั้ง
ผู้นาท้องที่ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบตั ิงาน

2.2 โครงการฝึกอบรม
สายงานผู้ปฏิบัตติ าม
แผนการดาเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น
2.3 โครงการเทศบาล
โปร่งใส หัวใจมีคณ
ุ ธรรม

- เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
รับผิดชอบ

ปง./ชง.
ปก./ชก.

ข้าราชการสายงาน
ผู้ปฏิบัติทุกคน

- เพื่อให้บุคลากรของ
องค์กรเข้าใจในกฎระเบียบ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างจิตสานึกในการ
ต่อต้านการทุจริต

ทุกระดับ

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯ ข้าราชการลูกจ้าง
รวมทั้งผู้นาท้องที่

2.4 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม
ด้านส่งเสริมการทางาน
ตามหลักธรรมาภิบาลร่วม
ต่อต้านด้านการทุจริต
คอรัปชั่น

- เพื่อปลูกฝังพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลให้มี
ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ความชื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบตั ิงาน

ทุกระดับ

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาฯ ข้าราชการลูกจ้าง
รวมทั้งผู้นาท้องที่

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
2561 - 2563 ข้าราชการ ลูกจ้าง รวมทั้ง
ผู้นาท้องที่ มีจิตสานึกในการ
ต่อต้านการทุจริต

- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น
- ส่วนราชการอื่น
- หน่วยงานภายนอก

- สานักปลัด
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แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563
********************************************************************************************
โครงการ / กิจกรรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ
วิธีการพัฒนา

แผนงาน / โครงการ
2.5 โครงการสร้างจิตสานึกใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการฝ่าย
การเมือง ฝ่ายประจา พนักงาน
จ้างจ้างของเทศบาล

3. การศึกษาหรือ
ดูงาน

3.1 โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ

4. การประชุมเชิง 4.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ ปฏิบตั ิการ/สัมมนา เพิม่
สัมมนา
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
สานักปลัด
4.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองคลัง
4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองช่าง
4.4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองสาธารณสุขฯ

เป้าหมาย
ระดับ
จานวน
- เพื่อให้ทราบและตะ ทุกระดับ
ผู้บริหารท้องถิ่น
หนักถึงบทบาท
สมาชิกสภาฯ
อานาจหน้าที่ของตน
ข้าราชการลูกจ้าง

งบ
ประมาณ
10,000

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
2561 - 2563

- เพื่อนาความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน

ทุกระดับ

500,000

ปีงบประมาณ
2562

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

ทุกระดับ

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร

ปีงบประมาณ
2561 - 2563

บุคลากรสังกัดสานักปลัดเทศบาล
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่
ดาเนินการ

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างสังกัด
สานักปลัด
ทุกระดับ ข้าราชการ พนักงาน
จ้างสังกัดกองคลัง
ทุกคน

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร

ปีงบประมาณ
2561 - 2563

บุคลากรของกองคลัง มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่
ดาเนินการ

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

ทุกระดับ ข้าราชการ พนักงาน
จ้างสังกัดกองช่าง
ทุกคน

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร

ปีงบประมาณ
2561 - 2563

บุคลากรของกองช่าง มีความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่
ดาเนินการ

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

ทุกระดับ ข้าราชการ พนักงาน
จ้างสังกัดกอง
สาธารณสุขฯทุกคน

เป็นไปตามรายจ่าย
ของแต่ละหลักสูตร

ปีงบประมาณ
2561 - 2563

บุคลากรของกองสาธารณสุข มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่
ดาเนินการ

วัตถุประสงค์

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทุกคน

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการ ลูกจ้าง มีจติ สานึกใน
การทางานที่ดี

หน่วยงาน
ดาเนินการ
- สานักปลัด

ข้าราชการ พนักงานจ้างทุกคนได้รับ สานักปลัดเทศบาลฯ
วิสัยทัศน์ใหม่และนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563
********************************************************************************************
โครงการ / กิจกรรม หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ
วิธีการพัฒนา

แผนงาน / โครงการ
4.5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองการศึกษา
4.5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิม่
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองสวัสดิการสังคม
4.6 โครงการประชุม
ประจาเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน

5. การสอนงาน
การให้คาปรึกษา
หรือวิธีการอื่น

วัตถุประสงค์
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
ระดับ
จานวน
ทุกระดับ ข้าราชการ พนักงาน
จ้างสังกัดกองกอง
การศึกษาทุกคน

- เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

ทุกระดับ

ข้าราชการ พนักงาน
จ้างสังกัดกอง
สวัสดิการสังคมทุกคน

- เพื่อซักซ้อมทบทวน
และวางแนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

ทุกระดับ

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทุกคน

5.1 โครงการสนับสนุน
- เพื่อยกระดับความรู้
การศึกษาต่อในระดับปริญญา ของบุคลากร
ตรีและปริญญาโท

ทุกระดับ

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทุกคนที่
เข้าร่วมโครงการ

5.2 โครงการอื่น ๆ ทีส่ ามารถ - เพื่อรองรับนโยบาย
กาหนดได้ภายหลังตามความ ทีไ่ ด้รับมอบ
จาเป็นและสถานการณ์

ทุกระดับ

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทุกคน

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

งบ
ประมาณ
เป็นไปตาม
รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตร
เป็นไปตาม
รายจ่าย
ของแต่ละ
หลักสูตร
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
2561 - 2563

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรของกองช่าง มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

หน่วยงาน
ดาเนินการ
ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ ดาเนินการ

ปีงบประมาณ
2561 - 2563

บุคลากรของกองสาธารณสุข
มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานที่ ดาเนินการ

ปีงบประมาณ
2561 - 2563

สามารถวางแนวทางการ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-

ปีงบประมาณ
2561 - 2563

สามารถนาความรู้ที่ได้รับมา
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง

-

ปีงบประมาณ
2561 - 2563

- สานักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุขฯ
-กองสวัสดิการสังคม
- สานักปลัดเทศบาล
- กองคลัง
- กองช่าง
- กองการศึกษา
- กองสาธารณสุข
- กองสวัสดิการสังคม
-

-
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วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนาบุคลากร (รายบุคคล) (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
๑. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
ปี
ปี
ส่งฝึกอบรม
ปี ๒๕62
ที่
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา
วัตถุประสงค์
การดาเนินการ
เทศบาล
๒๕61
๒๕๖3
(จานวน
(จานวน
(จานวน ดาเนินการเอง กับหน่วยงาน
คน)
อื่น
คน)
คน)
๑ หลักสูตรเกี่ยวกับ นายกเทศมนตรี/
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศ
๑
๑
๑
/
รองนายกเทศมนตรี หรือหลักสูตรอื่น นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี ให้ เทศมนตรีได้รับการฝึกอบรม
ที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะ ความรู้ และ ความเข้าใจในการ
๑ ครั้ง/ปี
บริหารงานมากยิ่งขึ้น

๒

๓
4
5

หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการ
นายกเทศมนตรี หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
เลขานุการนายกเทศมนตรี ให้มีทักษะ
ความรู้ และ ความเข้าใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รอง
เพื่อพัฒนาระบบทางานของประธานสภา/
ประธานสภาเทศบาลหรือหลักสูตรอื่น รองประธานสภา ให้มีทักษะความรู้และ
ที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจในการทางานมากยิง่ ขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อพัฒนาระบบทางานของสมาชิกสภา
หรือหลักสูตรอื่น
ที่
เทศบาล ให้มีทักษะความรู้และเข้าใจในการ
เกี่ยวข้อง
ทางานมากยิง่ ขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภา
เพื่อพัฒนาระบบทางานเลขานุการสภาให้มี
เทศบาลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง ความรู้ ทักษะความรู้และเข้าใจในการทางาน
มากยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เลขานุการนายกเทศมนตรีได้รบั
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

ประธานสภาหรือ
รองประธานสภา
ได้รับฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
สมาชิกสภาเทศบาลได้รับ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

๑

๑

๑

/

เลขานุการสภาเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หน้า 35

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนาบุคลากร (รายบุคคล) (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่
๑

๒

3

4

5

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเกี่ยวกับ ปลัดเทศบาล
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

การดาเนินการ

ปี
๒๕61
(จานวน
คน)

ปี ๒๕62
(จานวน
คน)

ปี
๒๕๖3
(จานวน
คน)

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการ
หน่วยงานอื่น
เอง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ปลัดเทศบาลให้มีทักษะ ความรู้ และ
ความเข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
นักบริหารงานทั่วไป ให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
การคลัง หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง นักบริหารงานการคลัง ให้มีทักษะ ความรู้
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
นักบริหารงานช่าง ให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

ปลัดเทศบาล
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

นักบริหารงานทั่วไป
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

นักบริหารงานการคลัง
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

นักบริหารงานช่าง
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
สาธารณสุขฯ หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

นักบริหารงานสาธารณสุขฯ
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ให้มีทักษะ
ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
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วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนาบุคลากร (รายบุคคล) (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่
6

7

8
9

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

ปี
๒๕61
(จานวน
คน)

ปี ๒๕62
(จานวน
คน)

ปี
๒๕๖3
(จานวน
คน)

นักบริหารการศึกษา
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

นักจัดการงานทั่วไป
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

นักทรัพยากรบุคล
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน นิติกร
การปฏิบัติงานของ นิติกร ให้สามารถ
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี
ปฏิบัติงานได้ดีมากยิง่ ขึ้น

๑

๑

๑

/

วัตถุประสงค์

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
นักบริหารการศึกษา ให้มีทักษะ ความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่ที่
รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงาน
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
สวัสดิการสังคม หรือหลักสูตรอื่นที่
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ให้มีทักษะ
เกี่ยวข้อง
ความรู้และความเข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของ นักจัดการงานทั่วไป ให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากยิ่งขึน้
หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคล เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของ นักทรัพยากรบุคล
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากยิง่ ขึ้น

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกร
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการ
หน่วยงานอื่น
เอง

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

การดาเนินการ
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วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนาบุคลากร (รายบุคคล) (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปี
๒๕61
(จานวน
คน)

ปี ๒๕62
(จานวน
คน)

ปี
๒๕๖3
(จานวน
คน)

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการ
หน่วยงานอื่น
เอง

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบาย เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
และแผน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานของ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดมี ากยิ่งขึ้น
12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงาน
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
ทะเบียนและบัตร หรือหลักสูตรอื่น การปฏิบัติงานของ นักจัดการงานทะเบียน
ที่เกี่ยวข้อง
และบัตรให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากยิ่งขึ้น
13 หลักสูตรเกี่ยวกับ เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานธุรการ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากยิง่ ขึ้น
14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกัน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
และบรรเทาสาธารณภัย
การปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานป้องกันและ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
บรรเทาสาธารณภัยให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
มากยิ่งขึ้น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

เจ้าพนักงานธุรการ
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

3

3

3

/

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

15 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการคลัง
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ นักวิชาการการคลัง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากยิง่ ขึ้น

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
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วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนาบุคลากร (รายบุคคล) (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

ปี
๒๕61
(จานวน
คน)

ปี ๒๕62
(จานวน
คน)

ปี
๒๕๖3
(จานวน
คน)

16 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและ
บัญชี หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

17

เจ้าพนักงานพัสดุ
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

1

1

1

/

นายช่างโยธา
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

2

2

2

/

เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

18
19
20

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ นักวิชาการเงินและบัญชี
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากยิง่ ขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุ
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานพัสดุ
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากยิง่ ขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับ เจ้าพนักงานจัดเก็บ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
รายได้ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากยิ่งขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของนายช่างโยธา
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากยิง่ ขึ้น
หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
การปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากยิง่ ขึ้น

การดาเนินการ

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการ
หน่วยงานอื่น
เอง

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
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วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนาบุคลากร (รายบุคคล) (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

21 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ นักวิชาการศึกษา
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากยิง่ ขึ้น
22 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานครูเทศบาล เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของ พนักงานครูเทศบาล
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากยิง่ ขึ้น
23 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของ นักพัฒนาชุมชน
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีมากยิง่ ขึ้น
24 หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจาหรือ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
พนักงานจ้างแต่ละตาแหน่งหลักสูตร การปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจาและ
อื่นที่เกี่ยวข้อง
พนักงานจ้างแต่ละตาแหน่ง ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีมากยิง่ ขึ้น
25 หลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนา
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
ข้าราชการ/พนักงานเทศบาล
การปฏิบัติงานของ ข้าราชการ/พนักงาน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาล แต่ละตาแหน่ง ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีมากยิง่ ขึ้น
แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการ
หน่วยงานอื่น
เอง

ปี
๒๕61
(จานวน
คน)

ปี ๒๕62
(จานวน
คน)

ปี
๒๕๖3
(จานวน
คน)

นักวิชาการศึกษา
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

๑

๑

๑

/

พนักงานครูเทศบาล ได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

2

2

2

/

นักพัฒนาชุมชน
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

2

2

2

/

ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างแต่ละ
ตาแหน่ง ได้รบั การฝึกอบรม
๑ ครั้ง/ปี

15

๑5

๑5

/

พนักงานเทศบาลบรรจุใหม่
ได้รับการฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ปี

บรรจุ
ใหม่

บรรจุ
ใหม่

บรรจุ
ใหม่

/

การดาเนินการ

หน้า 40

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนาบุคลากร (รายบุคคล) (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
ปีงบประมาณที่พัฒนา
ที่

ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
ส่งฝึกอบรมกับ
ดาเนินการ
หน่วยงานอื่น
เอง

ปี
๒๕61
(จานวน
คน)

ปี ๒๕62
(จานวน
คน)

ปี
๒๕๖3
(จานวน
คน)

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง โดยการคัดเลือกผูม้ ี
คุณสมบัติเพื่อขอรับทุนการศึกษา

-

1

1

/

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง โดยการคัดเลือกผูม้ ี
คุณสมบัติเพื่อขอรับทุนการศึกษา

-

1

1

/

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง

-

68

68

/

เพื่อปลูกฝังพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มี
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ด้านส่งเสริมการทางานตามหลักธรรมาภิ ความรู้คู่คณ
ุ ธรรม จริยธรรม ความชื่อสัตย์สุจริต พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
บาลร่วมต่อต้านด้านการทุจริตคอรัปชั่น ในการปฏิบัติงาน
พนักงานจ้าง

68

68

68

/

เพื่อให้บุคลากรขององค์กรเข้าใจในกฎระเบียบ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างจิตสานึกในการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
ต่อต้านการทุจริต
พนักงานจ้าง

68

68

68

/

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

26 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี
27 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท
28 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเทศบาลตาบลบ้านดอน

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพยิง่ ขึ้นและ
สามารถนาความรู้ความสามารกลับมาพัฒนา
ท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพยิง่ ขึ้นและ
สามารถนาความรู้ความสามารกลับมาพัฒนา
ท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของ ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างแต่ละตาแหน่ง ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดีมากยิง่ ขึ้น

29 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม

30 โครงการเทศบาลโปร่งใส หัวใจมี
คุณธรรม

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
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ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563
เทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
แผนการดาเนินงานการพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

1. ประชุมประจาเดือน ผู้บริหาร /พนักงาน
เทศบาล
2.ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตาม
การดาเนินงานทุกสัปดาห์
3 .สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรม
หลักสูตรของกรมส่งเสริมทุกคนเกี่ยวกับการ
พัฒนางานในหน้าที่

เทศบาลตาบล
บ้านดอน

4. สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่หรืองาน
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

เทศบาลตาบล
บ้านดอน

5. กาหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับ
การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ สรุปความสาคัญ
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับและสรุป
กาหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน

เทศบาลตาบล
บ้านดอน

6. ประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละ
หลักสูตร

เทศบาลตาบล
บ้านดอน

7. ส่งเสริมบุคลากรได้ศึกษาเพิ่มคุณวุฒิ
หลักสูตร ปริญญาตรี / ปริญญาโท

เทศบาลตาบล
บ้านดอน

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

หน้า 42

กันยายน

ส่วนที่ 5
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา เทศบาลตาบลบ้านดอน จัดสรรงบประมาณซึ่งปรากฏใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยคานึงความประหยัด คุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาพนักงานเทศบาล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลบ้านดอน ได้ตั้ง
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของแต่ละแผนงานดังนี้
1. งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป จานวน ...........150,000............ บาท
2. งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไป จานวน ............. 40,000............. บาท
3. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา แผนงานการศึกษา จานวน ............50,000........บาท
4. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข จานวน ............40,000........บาท
5. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน จานวน ......30,000....บาท
6. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ แผนงานสังคมสงเคราะห์ จานวน ......30,000....บาท

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
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งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563)
เทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
1. แนวทางการพัฒนาบุคลากร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)
2561
2562
2563

ที่มาของ
งบประมาณ

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับนายกเทศมนตรี
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

2 หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายกเทศมนตรี
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

3 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายกเทศมนตรี
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

4 หลักสูตรเกี่ยวกับที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

5 หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภาเทศบาล หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

6 หลักสูตรเกี่ยวกับรองประธานสภาเทศบาล
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

7 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
หลักสูตรอื่น ที่เกี่ยวข้อง

15,๐๐๐

15,๐๐๐

15,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

8 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสมาชิกสภา
เทศบาล หรือหลักสูตรอื่น ที่เกี่ยวข้อง

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

แผนพัฒนาบุคลากร 2561-2563 เทศบาลตาบลบ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
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งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563)
เทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
งบประมาณ (บาท)
2561
2562
2563
10,๐๐๐ 10,๐๐๐
10,๐๐๐

ที่มาของ
งบประมาณ
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

๓ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการคลัง
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

๔ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่าง
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานสาธารณสุขฯ
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการศึกษา
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไป
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐ 10,๐๐๐

9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคล
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกร
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับ ปลัดเทศบาล
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
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งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563)
เทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
งบประมาณ (บาท)
2561
2562
2563
10,๐๐๐ 10,๐๐๐
10,๐๐๐

ที่มาของ
งบประมาณ
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

1๒ หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทะเบียน
และบัตร หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

1๓ หลักสูตรเกี่ยวกับ เจ้าพนักงานธุรการ
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

1๔ หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือ หลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
1๕ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคลัง
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

16 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชี
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

17 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุ
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

18 หลักสูตรเกี่ยวกับ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

19 หลักสูตรเกี่ยวกับนายช่างโยธา
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

20 หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑1 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
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งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการพัฒนา
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563)
เทศบาลตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
งบประมาณ (บาท)
2561
2562
2563
10,๐๐๐ 10,๐๐๐
10,๐๐๐

ที่มาของ
งบประมาณ
เทศบัญญัติ
งบประมาณ

2๒ หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานครูเทศบาล
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

2๓ หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

2๔ หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจาหรือพนักงาน
จ้างแต่ละตาแหน่งหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

5,๐๐๐

5,๐๐๐

5,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

2๕ หลักสูตรการเสริมสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติ
หน้าที่และพัฒนาข้าราชการ/พนักงาน
เทศบาล หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
26 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ

10,๐๐๐

10,๐๐๐

10,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

-

-

-

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

27 การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ

-

-

-

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

28 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเทศบาล

-

-

-

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

29 โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมด้านส่งเสริม

15,๐๐๐

15,๐๐๐

15,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

30 โครงการเทศบาลโปร่งใส หัวใจมีคุณธรรม

25,๐๐๐

25,๐๐๐

25,๐๐๐

เทศบัญญัติ
งบประมาณ

340,000 340,000

340,000

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

21 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา
หรือ หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ตาบลบ้านดอน

การทางานตามหลักธรรมาภิบาลร่วมต่อต้านด้าน
การทุจริตคอรัปชั่น

รวม
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ส่วนที่ 6
การติดตามและประเมินผลการพัฒนา

บุคลากร
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
เทศบาลตาบลบ้านดอน จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒนา ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม / แบบทดสอบ ก่อน – หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการ ได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
2. กาหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา ภายใน 7 วัน นับแต่
วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพื่อทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระยะ 6 เดือน โดย
พิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนา
4. นาผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามประเมินผล ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการกาหนดหลักสูตร วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสม และความต้องการของบุคลากรในเทศบาล
5. ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลบ้านดอน
ประกอบด้วย
1. รองนายกเทศมนตรีตาบลบ้านดอน
ประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
3. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
กรรมการ
4. นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กาหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตาบลบ้านดอนทราบ
ตัวชี้วัดและข้อเสนอระดับเป้าหมาย
1.ระดับความสาเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 – 2563 ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
2.ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทางานของเทศบาลฯสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 85
หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา
3.ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมของเทศบาล เพิ่มสูงขึ้น
มากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา
4.ร้อยละของบุคลากรในเทศบาลที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล
และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 60 ของจานวนประชากรที่สุ่มทดสอบ
5.ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานที่เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา
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