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คํานํา
เทศบาลตํา บลปากน้ํา อํา เภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไดมีการจัดทํา แผนพั ฒนา
บุคลากร ประจําปงบประมาณ 2561 - 2563 ของเทศบาลตําบลปากน้ํา เพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เทศบาลตํา บลปากน้ํ า ประกอบด ว ย พนั กงานเทศบาลสามัญ ลู ก จ า งประจํ า และพนัก งานจ า ง
ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ข อ 299 กําหนดใหพ นั กงาน
เทศบาลจั ด ทํ า แผนพนั ก งานเทศบาลเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เทศบาลตําบลปากน้ํา ตั้งอยู ในพื้ นที่ อํ าเภอเมื องระนอง จั งหวั ดระนอง เป นองค กรปกครอง
สวนทองถิ่นที่เปนหนวยงานใหบริการประชาชนพัฒนาสรางสรรคความเจริญใหเกิดแกชุมชนและทองถิ่น
ซึ่ ง จํ า เป น อย า งยิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารงานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ภ ารกิ จ สํ า คั ญ
ในการปฏิ บั ติงานเพื่ อคุ ณภาพชี วิ ตของประชาชนในท องถิ่ นและพั ฒนาท องถิ่ น ดั งนั้ น การที่ จะพั ฒนาองค การ
ใหดีไดนั้น จะตองพัฒนาทรัพ ยากรมนุษยกอน เพราะคนถือวา เปน หั วใจสําคัญของการพัฒนาองคการ
ใหเจริญกาวหนา ซึ่งถามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษ ยมากขึ้นเทา ใด ก็จะทํา ใหองคการเจริญขึ้นเทา นั้น
ดังนั้น แนวทางหนึ่ งที่จะชว ยใหการพัฒนาองคการในดานตา งๆ เปนไปไดอย างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานไปพรอมๆกัน
ผูบริหารและหัวหนาสวนราชการเทศบาลตําบลปากน้ํา จึงไดจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ประจําป งบประมาณ 2561 - 2563 ของเทศบาลตํา บลปากน้ํา ขึ้ น หวั งเป นอย างยิ่ งวา
หากไดดําเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ว างไวนี้ จะสามารถสรางบุคลากรในสังกัดใหเปน
บุคลากรที่มีความรู มีทักษะ มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ในการตอบสนอง
ความตองการของประชาชนในทองถิ่น และสนองนโยบายของทางราชการรวมทั้งแผนการกระจายอํานาจ
สูทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตําบลปากน้ําตอไป
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แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
เทศบาลตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1. หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

1.1 ประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจั งหวั ดระนอง เรื่ อง หลั กเกณฑ และเงื่ อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 หมวด 14 สวนที่ 4
ขอ 297 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ไดกํา หนดให เทศบาลมีก ารพัฒ นาพนั กงาน
เทศบาลกอนมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ โดยผูบังคับบัญชาตองพัฒนา 5 ดาน ดังนี้
1. ด า นความรู ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ ง าน ได แ ก ความรู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
การปฏิบัติงานโดยทั่วไป เชน สถานที่ โครงสรางงาน นโยบายตาง ๆ
2. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง ไดแก ความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง
3. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ ยวกั บการบริหารงานและการบริหารคน
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน
4. ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริ มบุคลิกภาพที่ดี สงเสริ มให สามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษย สัมพันธการทํางาน การสื่อความหมาย
การเสริมสรางสุขภาพอนามัย
5. ดา นคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริย ธรรม
ในการปฏิ บั ติ ง าน เช น จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานอยางมีความสุข
ขอ 299 ให เทศบาลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดั ง นั้ น เทศบาลตํ า บลปากน้ํ า จึง จัด ทํ า แผนพั ฒ นาขึ้ น โดยให ส อดคล อ งกั บ แผนอั ต รากํ า ลั ง 3 ป
ของเทศบาลตํ า บลปากน้ํ า และให ค รอบคลุ มถึ ง บุ ค ลากรจากฝ า ยการเมื อ งและพนั ก งานจ า ง ทั้ ง นี้
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมอั น จะทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

/ขอ 301...

(2)
ขอ 301 แผนพัฒนาบุคลากรอยางนอยตองประกอบดวย
(1) หลักการและเหตุผล
(2) เปาหมายการพัฒนา
(3) หลักสูตรการพัฒนา
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(6) การติดตามและประเมินผล
ขอ 308 ใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ 299 แลวเสนอ
ให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ
1.2 พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การบ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 พระราชกฤษฎีกาวา ดวยหลักเกณฑแ ละวิธีการบริห ารกิจ การบา นเมือ งที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้
“ส ว นราชการมี ห น า ที่ พั ฒ นาความรู ใ นส ว นราชการเพื่ อ ให มี ลั ก ษณะเป น องค ก าร
แหงการเรียนรูอย างสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขา วสารและสามารถประมวลผลความรูในด านต างๆ
เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้ง
ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด
ให เ ปน บุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพและมี ก ารเรีย นรู ร ว มกั น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริ หารราชการแนวใหม สว นราชการจะต อ งพัฒ นาความรู ความเชี่ ย วชาญ
ใหเพียงพอแกการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณ
ของตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผน
ที่วางไว ตั้ งแต อดี ตจนต อเนื่ องถึ งป จจุ บั น เน นการสร างความคิดใหม ๆ ตามวิ ชาการสมั ยใหม และนํ ามาปรั บใช
กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมี
การพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
๒. ตอ งสามารถประมวลผลความรู ในดา นตา งๆ เพื่ อ นํา มาประยุก ตใช ใ นการปฏิบั ติราชการ
ไดอยางถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒ นาความรูความสามารถ สรา งวิสั ยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขา ราชการ เพื่อ ใหข าราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิ ชาการสมั ยใหมตลอดเวลา
มีความสามารถ ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคณ
ุ ธรรม
๔. ต องมีการสรา งความมีสว นรวมในหมู ขา ราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”
1.3 การวิเคราะหบุคลากร
การวิเคราะหบุคลากร (Persona lAnalysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปน
การวิ เ คราะห แ บบเดี ย วกั บ การวางแผนพั ฒ นาเทศบาลที่ ก รมส งเสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น กํ า หนดไว
เพื่อใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงา ย
/จุดแข็ง...

(3)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละ
ตําแหนงชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได
สะดวกรวดเร็วทันตอเหตุการณ
๒. มี การกํ าหนดส วนราชการเหมาะสมกั บงาน
ที่ปฏิบัติ
๓. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
ใหทันสมัยอยูเสมอ
๔. มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
๕. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

จุดออน (Weaknesses)
๑. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค
สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
๒. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความ
รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย
๔. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด รวมถึ ง
คุณ ธรรม และจริ ยธรรม เพื่ อให เกิ ดสิ่ งจู งใจ และขวั ญกํ าลั งใจ
ที่ จะทํ าให ข าราชการและเจาหนาที่ทุมเทกํ าลังกายและความคิ ด
ในการปฏิบัติงาน
๕. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก
โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม (Threats)
๑. ประชาชนรวมมือพัฒนาเทศบาลตําบลปากน้ํา ๑. ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
๒. มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน
๒. กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอคุณภาพชี วิต
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายทั่วเขตเทศบาล
ของประชาชน
ทําใหรูสภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนไดดี ๓. มีความกาวหนาในวงแคบ
๔. บุ ค ลากรมี ก ารพั ฒ นาความรู ใ นระดั บ ๔. บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหาเศรษฐกิจ
ปริญญาตรี ปริญญาโทเพิ่มขึ้น
ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด
การวิเคราะหในระดับองคกร
จุดแข็ง (Strengths)
1. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่
2. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
3. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว
4. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี
5. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการ
ทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี
6. มีระบบบริหารงานบุคคล

จุดออน (Weaknesses)
1. ขาดความกระตือรือรน
2. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มที่
3. ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ
4. พื้ น ที่ พั ฒ นากว า งป ญ หามากทํ า ให บ างสายงานมี
บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน สัตวแพทย
5. วัสดุอุป กรณเครื่องมือเครื่ องใชในงานบริ การสาธารณะ
บางประเภทไมมี/ไมพอ

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม (Threats)
1. นโยบายรั ฐ บาลเอื้ อ ต อ การพั ฒ นาและการ 1. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธ
แขงขัน
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดําเนินการทางวินัย
๒. กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการ
เปนไปไดยากมักกระทบกลุมญาติพี่นอง
ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูที่
เทศบาลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีจํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทํางานไดครอบคลุมภารกิจของเทศบาล
๔. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ 3. งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จํานวน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประชากรและภารกิจ
/การวิเคราะห...

(4)

การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร
โครงสรางปจจุบัน
นายกเทศมนตรี

ประเมินผล

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผนควบคุม
กํากับดูแล

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป
ตามระเบียบแลวรายงาน
นายกเทศมนตรี

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

ทํางานตามคําสั่ง
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเอง
ตามยุทธศาสตรได

การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมของเทศบาลตําบลปากน้ํา จะเปนการพัฒนาโดย
ใหประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปดโดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพันธกันเพื่อใหไดบุคลากรที่มคี ณ
ุ ภาพ
มีคณะกรรมการทําหนาที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และประเมินผล
เพื่อการเลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง

/โครงสรางการพัฒนา...

(5)
โครงสรางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลปากน้ําที่จะปรับปรุงจึงเปนดังนี้
คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากําลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกเทศมนตรี

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผนควบคุมกํากับ
ดูแลสนับสนุน

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ใหความเปนธรรม

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทาํ

สงเสริม/สนับสนุน
ใหความเปนธรรม
ควบคุมตรวจสอบ

ทํางานเปนทีม
ฝกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตรได

วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล
“ภายในป ๒๕61 บุคลากรของเทศบาลตําบลปากน้ํา จะมีความกาวหนามั่นคงในชีวิต
มี ความรู ความสามารถมีค วามชํา นาญในหน า ที่ มีอัธ ยาศั ย เต็มใจให บ ริก ารประชาชน และประชาชน
ตองไดรับความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่”
1.4 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลปากน้ํา อํ าเภอเมืองระนอง จั งหวั ดระนอง
จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลปากน้ํา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขึ้น

/2.วัตถุประสงค/...

(6)
1. หลักการและเหตุผล

2. วัตถุประสงค / เปาหมายการพัฒนา
2.1 วัตถุประสงคการพัฒนา

1. เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคการมาปรับใชกับเทศบาลตําบลปากน้ํา
2. เพื่ อให มีการปรับ เปลี่ย นแนวคิดในการทํ า งาน เนน สรา งกระบวนการคิ ด และ
การพัฒนาตนเอง ใหเกิดกับบุคลากรของเทศบาลตําบลปากน้ํา
3. เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลตําบลปากน้ํา เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรูในการปฏิบัติงาน ดังนี้
- ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
- ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
- ดานการบริหาร
- ดานคุณสมบัติสวนตัว
- ดานศีลธรรมคุณธรรม
5. เพื่ อ ให บุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลปากน้ํ า ที่ ไ ด รั บ การบรรจุ แ ต ง ตั้ ง ใหม
มีผูบังคับบัญชาหรือผูที่มีประสบการณการทํางานมานานมาสอนผูใตบังคับบัญชาของตนดูแลอยางใกลชิด
6. เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลตํา บลปากน้ํา ที่ไปอบรมแลว มีเครือขา ย กวา งขวาง
มีการแลกเปลี่ยนความคิดในดานตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาลตนใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

2.2 เปาหมายการพัฒนา
1. เปาหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลปากน้ํา ประกอบดวย
๑.๑ การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ผูบริหาร
๑.๒ การพัฒนาสมาชิกทองถิ่น สภาเทศบาล
๑.๓ การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนักงานเทศบาล
๑.4 การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ลูกจางประจํา
๑.5 การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนักงานจาง
๑.6 การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
๑.7 การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ในการสงเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรม
2. เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุ ค ลากรในสั ง กั ด เทศบาลตํ า บลปากน้ํ า ทุ ก คนที่ ไ ด เ ข า รั บ การพั ฒ นา
การเพิ่ ม พู น ความรู ทั ก ษะคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ง าน สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด รั บ
มาใชป ระโยชนในการปฏิบัติงานเพื่อบริก ารประชาชนไดอยา งมีป ระสิ ทธิ ภาพตามแนวทางการบริ หาร
กิจกรรมบานเมืองที่ดี

/วัตถุประสงค...

วัตถุประสงคและเปาหมาย

แผนงาน/โครงการ

เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนง การพัฒนาดานบุคลากร
ไดรับการพัฒนา ภายใน
๑. สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ
ระยะเวลา ๓ ป
ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ และ
ทัศนคติที่ดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร ดังนี้
- ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
- ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง
- ดานการบริหาร
- ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒. สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตออยาง
เต็มที่ โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให ศึกษาตอ และ
สงเสริมใหเพิ่มพูนความรูในการทํางานตลอดเวลา
๓. สนับสนุนใหผบู ริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา พนักงานจาง และประชาชน ไดมีโอกาสอบรม/
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการตางๆ เพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

วิธีการ

ระยะเวลา

ดําเนินการเองหรือรวมกับหนวยงานอื่น
โดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- การสอนงาน/ใหคําปรึกษาและอื่น ๆ

พ.ศ.2561

วัตถุประสงคและเปาหมาย
เพื่อใหบุคลากรทุกตําแหนง
ไดรับการพัฒนา ภายใน
ระยะเวลา ๓ ป

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาดานจริยธรรม คุณธรรม
๑. สงเสริมจริยธรรมเพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง มีคุณภาพ มีความรู มีความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม
๒. การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศเผยแพร
มาตรฐานจริยธรรม
๔. มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดมัน่ การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
วางตัวเปนกลางทางการเมือง

วิธีการ
ดําเนินการเองหรือรวมกับหนวยงาน
อื่นโดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /สัมมนา
- การสอนงาน/ใหคําปรึกษาและอื่นๆ
- วางมาตรการจูงใจและลงโทษ

ดําเนินการเองหรือรวมกับหนวยงาน
อื่นโดยวิธกี าร ดังนี้
การพัฒนาดานอื่นๆ
- ปฐมนิเทศ
๑. สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการ
- ฝกอบรม
ทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถใหบริการ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
ประชาชนไดอยางรวดเร็ว
- การสอนงาน/ใหคําปรึกษาและอื่นๆ
๒. ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยี
- ปรับปรุงสถานที่ทํางานและสถานที่
ใหมๆมาใชในการทํางาน
บริการประชาชน
๓. สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส

ระยะเวลาดําเนินการ

งบประมาณ

พ.ศ.2561 - 2563

ตามเทศบัญญัติ
เทศบาล
ตําบลปากน้ํา

หมายเหตุ

(9)
มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ
1. มี ก ารมอบรางวั ล ให พ นั ก งานเทศบาล ลู ก จ า งประจํ า และพนั ก งานจ า งที่ ดี เ ด น
เปนประจําทุกป โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑทั่วไปดังนี้
๑.๑ ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน
๑.๓ การรักษาวินัยไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและสวนรวม
2. จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
3. จัดกิจ กรรมที่สนับ สนุน ใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรว มกัน ทํางานรวมกัน เชน
การจัดกิจกรรมพัฒนาที่หนวยงานตางๆเปนเจาภาพ การพบปะสังสรรค เปนตน
มาตรการดําเนินการทางวินัย
1. มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัย
ไมรายแรงไดในขั้นวากลาวตักเตือนแลวเสนอใหปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีทราบ
2. มี มาตรการการรัก ษาวิ นัย โดยลดหย อ นโทษให แ ตล ะระดั บ สายการบั ง คั บบั ญ ชาละ
๓ ครั้ง ยกเวนการกระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเปนกฎเหล็กคือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนที่นอกเหนือ
จากที่กฎหมายหรือระเบียบกําหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
องคการเทศบาล
๒.๔ เรื่องชูสาว
๒.5 การทะเลาะวิวาทกันเอง

/3.หลักสูตรการพัฒนา...

(10)
1. หลักการและเหตุผล

3. หลักสูตรการพัฒนา

เทศบาลตําบลปากน้ํา ไดกําหนดหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตําบลปากน้ํา
ประจําป พ.ศ. 2561 - 2563 โดยใหไดรับการฝกอบรมอยางนอย 1 หลักสูตร/ป ไดแก
1. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
๑.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
1.3 พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550)
๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
1.4 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
1.5 ระเบีย บสํา นัก นายกรัฐ มนตรี วา ดว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่ แ ก ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548)
1.6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
1.7 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
๑.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.9 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.10 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๑.11 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๑.12 กฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ
๑.13 ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและการบริหาราชการแผนดิน
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ไดแก ความรูเกี่ยวกับ
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
2.6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
2.7 ระเบีย บสํา นัก นายกรัฐ มนตรี วา ดว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่ แ ก ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548)
2.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
2.9 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.10 ระเบี ยบสํา นัก ทะเบีย นกลาง วา ดว ยการจัด ทํ า ทะเบี ย นราษฎร พ.ศ. 2535
รวมถึงฉบับแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2551
/2.11 กฎกระทรวง...

-112.11 กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548
2.12 ความรูกั บ งานถอดแบบ การประมาณราคา การบริ หารงานกอ สร า ง เทคนิ ค
การกอสราง การตรวจและควบคุมงานกอสราง
2.13 พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547
2.14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 และที่แกไข (ฉบับที่2) พ.ศ.2559
2.15 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
2.16 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการพัสดุของหนวยการบริ หารราชการทองถิ่น
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.18 พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.19 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.20 พระราชบัญ ญัติจั ดสรรรายไดป ระเภทภาษีมูลค า เพิ่ ม และภาษีธุรกิจ เฉพาะให แ ก
ราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.21 ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ดว ยการจั ดหาประโยชน ในทรัพ ย สิน ขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543
2.22 พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2500
2.23 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ อง หลั กเกณฑ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ก ารบั น ทึ ก บั ญ ชี
การจัดทําทะเบียน และการรายงานเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.24 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนด
มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และที่แกไขเพิ่มเติม
2.25 ความรูเ กี่ ยวกับ ระบบบํา เหน็จ บํ า นาญ การเสนอขอเครื่ องราชอิ สริ ย าภรณ และ
สวัสดิการอื่นๆ
2.27 พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวบัตรประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.28 กฎกระทรวงกํ า หนดการปฏิ บั ติ ง านทะเบี ย นราษฎรด ว ยระบบคอมพิ ว เตอร
พ.ศ.2547
2.29
กฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ข อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร
พ.ศ. 2550
2.30 ความรูเกี่ยวกับ การวิเคราะห ประมวลผลขอมูล และตัวเลขทางบัญชี และบัญ ชี
ทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมตางๆ ทั้งระบบ Manual และระบบ GFMIS
2.31 ความรูเกี่ย วกับการวิเคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรนโยบายของรัฐบาล
กระทรวง กรม และสถานการณเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
2.32 ความรู เกี่ย วกับการจัดทํา กระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริห ารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
2.33 ความรูเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการ
/หลักสูตร...

-12๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
1. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
2. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
4. หลักสูตรดานการบริหาร
5. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง
6. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
7. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
๘. การสงเสริมระบบคุณธรรมและจริยธรรม
๙. การพัฒนาระบบ IT ใหมีประสิทธิภาพ
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม
๑๑. มนุษยสัมพันธในองคการ
๑๒. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
๑๒.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑๓. จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
๔. ประเด็นที่ตองพัฒนา
๔.๑ ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน
๔.๒ ควรมีการพัฒนาองคความรูเพื่อสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ
๔.๓ บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ
๔.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ
๔.๖ วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม
๔.๗ พัฒนาการกระจายอํานาจ
๔.๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ

/4.วิธีการพัฒนา...

(13)
1. หลักการและเหตุผล

4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

วิ ธี ก ารพั ฒ นาผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล พนั ก งานเทศบาล ลู ก จ า งประจํ า
และพนัก งานจา ง นั้น เทศบาลตํา บลปากน้ํา กํา หนดวิธี พัฒ นา ตามความจํ า เป น และความเหมาะสม
โดยใชวิธี ดังนี้
๑. วิธีการดําเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารหรื อ การสั ม มนารวมถึ ง การประชุ ม ประจํ า เดื อ น
ของเทศบาลในการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงานการใหคําปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๑.๗ การใหการศึกษา
๒. แนวทางการดําเนินการ
การดําเนินการพัฒนา ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจา งประจํา
และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลปากน้ํา นอกจากมีวิธีการดํา เนิน การตามขอ ๑ แลว ยั งมีแนวทาง
ในการดําเนินการ โดยไดกําหนดแนวทางการดําเนินการไว ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ เทศบาลตําบลปากน้ําดําเนินการจัดฝกอบรมเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเปน ผูดําเนิน การโดย
เทศบาลตําบลปากน้ําจัดสงพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจางเขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
๒.๓ สวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆดําเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ตําบลปากน้ํา เปนผูดําเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา
(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563)
๓.๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61
๓.๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62
๓.๓ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3
4. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตํา บลปากน้ํา จึงไดจัดทํา โครงการครอบคลุมตามหลักสูตรความรูพื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการหลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบหลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงาน
ในแตละตําแหนงหลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการตาง ๆ ในสวนที่ ๕

/แผนภาพ...

(14)

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มตน

๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑แตงตั้งคณะทํางาน
๑.๒พิจารณาเหตุผลและความจําเปน
๑.๓กําหนดประเภทของความจําเปน

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ
การดําเนินการโดยอาจดําเนินการเองหรือรวมกับหนวย
ราชการอื่นหรือวาจางเอกชนดําเนินการและเลือกรูปแบบ
วิธีการที่เหมาะสม เชน
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงานการใหคําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
- การฝกอบรม
- การใหทุนการศึกษา
๓. การติดตามและประเมินผล
จัดใหมีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให
ทราบถึงความความสําเร็จความรูความสามารถและผล
การปฏิบัติงาน

ปรับปรุง

วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561 - 2563)
เทศบาลตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
1. แนวทางการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ที่

โครงการ/
หลักสูตรการพัฒนา

เปาหมายแตละปงบประมาณ
วัตถุประสงค

การดําเนินการ

ลักษณะการฝกอบรม

ป 2561 ป 2562 ป 2563
เทศบาล
สงฝกอบรม
(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง กับหนวยงานอื่น

1 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีใหมีทักษะความรูและ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ความเขาใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

นายกเทศมนตรีไดรับ
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

1

1

1





2 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของรอง
รองนายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีใหมีทักษะความรูและ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ความเขาใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

รองนายกเทศมนตรีไดรับ
การฝกอบรม/พัฒนา
ความรู 1 ครั้ง/ป

2

2

2





3 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของเลขานุการ
เลขานุการนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรีใหมีทักษะความรู
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่ กี่ยวของ และความเขาใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

เลขานุการนายกเทศมนตรี
ไดรับการฝกอบรม
1 ครั้ง/ป

1

1

1





เปาหมายแตละปงบประมาณ
ที่

โครงการ/
หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

การดําเนินการ

ป 2558

ป 2559

ป 2560

ลักษณะการฝกอบรม

เทศบาล
สงฝกอบรม
(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง กับหนวยงานอื่น

4 หลักสูตรเกี่ยวกับที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรีใหมีทักษะความรูแ ละความ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ เขาใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
ไดรับการฝกอบรม
1 ครั้ง/ป

1

1

1





5 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาระบบการทํางานของ
ประธานสภาเทศบาล
ประธานสภาเทศบาลใหมีทักษะความรู
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ และความเขาใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น

ประธานสภาเทศบาล
ไดรับการฝกอบรม
1 ครั้ง/ป

1

1

1





6 หลักสูตรเกี่ยวกับ
รองประธานสภาเทศบาล
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

รองประธานสภาเทศบาล
ไดรับการฝกอบรม
1 ครั้ง/ป

1

1

1





7 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิก เพื่อพัฒนาระบบการทํางานของสมาชิก สมาชิกสภาเทศบาลไดรบั
สภาเทศบาล
สภาเทศบาลใหมีทักษะความรูและความ การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ เขาใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น

10

10

10





8 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เลขานุการสภาเทศบาล
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

1

1

1





เพื่อพัฒนาระบบการทํางานของรอง
ประธานสภาเทศบาลใหมีทักษะความรู
และความเขาใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาระบบการทํางานของ
เลขานุการสภาเทศบาล
เลขานุการสภาเทศบาลใหมีทักษะความรู ไดรับการฝกอบรม
และความเขาใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น 1 ครั้ง/ป

2. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
ที่

โครงการ/
หลักสูตรการพัฒนา

เปาหมายแตละปงบประมาณ
วัตถุประสงค

การดําเนินการ

ลักษณะการฝกอบรม

ป 2561 ป 2562 ป 2563
เทศบาล
สงฝกอบรม
(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง กับหนวยงานอื่น

1 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักบริหารงานเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล
ผูบังคับบัญชาฝายประจําใหมีทักษะ
ไดรับการฝกอบรม
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ความรูแ ละความเขาใจในการบริหารงาน 1 ครัง้ /ป
ในหนาที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

1

1

1





2 หลักสูตรเกี่ยวกับ
นักบริหารงานทั่วไป หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

3

3

3





เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักบริหารงานทั่วไปไดรับ
หัวหนาสวนงานแตละสวนไดมีทักษะ
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป
ความรูและความเขาใจในการบริหารงาน
ในหนาที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

3 หลักสูตรเกี่ยวกับ นักวิเคราะห เพื่อพัฒนาทักษะความรูและความเขาใจในการ
นโยบายและแผน หรือ
ปฏิบัติงานของพนักงาน แตละระดับแตละ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาลไดรบั
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

1

1

1





4 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาทักษะความรูและความเขาใจ
นักทรัพยากรบุคคล หรือ ในการปฏิบัติงานของพนักงาน แตละ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาลไดรบั
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

1

1

1





ที่

โครงการ/หลักสูตร
การพัฒนา

เปาหมายแตละปงบประมาณ
วัตถุประสงค

การดําเนินการ

ลักษณะการฝกอบรม

ป 2561 ป 2562 ป 2563
เทศบาล
สงฝกอบรม
(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง กับหนวยงานอื่น

5 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาทักษะความรูและความเขาใจ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ในการปฏิบัติงานของพนักงาน แตละ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาลไดรับ
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

1

1

1





6 หลักสูตรเจาพนักงานปองกัน เพื่อพัฒนาทักษะความรูและความเขาใจ
และบรรเทาสาธารณภัย
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน แตละ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาลไดรับ
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

1

1

1





7 หลักสูตรเกี่ยวกับ
นักบริหารงานการคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักบริหารงานการคลัง
หัวหนาสวนงานแตละสวนไดมีทักษะ
ไดรับการฝกอบรม 1
ความรูและความเขาใจในการบริหารงาน ครั้ง/ป
ในหนาที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

2

2

2





8 หลักสูตรเกี่ยวกับ
นักวิชาการจัดเก็บรายได
หรือหลักสูตรอื่นทีเ่ กี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะความรูและความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน แตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

1

1

1





พนักงานเทศบาลไดรับ
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

ที่

โครงการ/หลักสูตร
การพัฒนา

เปาหมายแตละปงบประมาณ
วัตถุประสงค

การดําเนินการ

ลักษณะการฝกอบรม

ป 2561 ป 2562 ป 2563
เทศบาล
สงฝกอบรม
(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง กับหนวยงานอื่น

9 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เจาพนักงานพัสดุ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะความรูและความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน แตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาลไดรบั
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

1

1

1





10 หลักสูตรเกี่ยวกับ
นักบริหารงานชาง หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักบริหารงานชางไดรับ
หัวหนาสวนงานแตละสวนไดมีทักษะ
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป
ความรูและความเขาใจในการบริหารงาน
ในหนาที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

1

1

1





11 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาทักษะความรูและความเขาใจ
นายชางโยธา หรือหลักสูตร ในการปฏิบัติงานของพนักงาน แตละ
อื่นที่เกี่ยวของ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาลไดรบั
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

1

1

1





12 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เจาพนักงานธุรการ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

พนักงานเทศบาลไดรบั
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

1

1

1





เพื่อพัฒนาทักษะความรูและความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน แตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

ที่

โครงการ/หลักสูตร
การพัฒนา

เปาหมายแตละปงบประมาณ
วัตถุประสงค

การดําเนินการ

ลักษณะการฝกอบรม

ป 2561 ป 2562 ป 2563
เทศบาล
สงฝกอบรม
(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง กับหนวยงานอื่น
1

1

1





14 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักบริหารงานการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา หัวหนาสวนงานแตละสวนไดมีทักษะ
ไดรับการฝกอบรม 1 ครัง้ /ป
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ความรูแ ละความเขาใจในการบริหารงาน
ในหนาที่ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

1

1

1





15 หลักสูตรเกี่ยวกับ
นักพัฒนาชุมชน หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

พนักงานเทศบาลไดรบั
การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

1

1

1





16 หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจางประจํา เพื่อพัฒนาทักษะความรูและความเขาใจ พนักงานจาง ไดรับการ
และพนักงานจางแตละตําแหนง ในการปฏิบัติงานของพนักงาน จางแตละ ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ตําแหนงใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

30

30

30





13 หลักสูตรเกี่ยวกับ
เพื่อพัฒนาทักษะความรูและความเขาใจ
นักบริหารงานสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานของพนักงาน แตละ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาทักษะความรูและความเขาใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงาน แตละ
ระดับแตละตําแหนงใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น

นักบริหารงานสาธารณสุข
ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

(20)
1. หลักการและเหตุผล

5. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา

งบประมาณในการดํา เนินการพัฒ นาของเทศบาลตํา บลปากน้ํา งบประมาณรายจ ายประจําป
2561, 2562 และ 2563 หมวดคาใชสอยประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไมเขา
ลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)

ที่มาของงบประมาณ

2561

2562

2563

1

หลักสูตรเกี่ยวกับนายกเทศมนตรี หรือ 24,000
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

24,000

24,000

สํานักปลัดเทศบาล

2

หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายกเทศมนตรี
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

48,000

48,000

48,000

สํานักปลัดเทศบาล

3

หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายกเทศมนตรี 15,400
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

15,400

15,400

สํานักปลัดเทศบาล

4

หลักสูตรเกี่ยวกับที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

15,400

15,400

15,400

สํานักปลัดเทศบาล

5

หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภาเทศบาล 24,000
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

24,000

24,000

สํานักปลัดเทศบาล

6

หลักสูตรเกี่ยวกับรองประธานสภา
เทศบาล หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

24,000

24,000

24,000

สํานักปลัดเทศบาล

7

หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาเทศบาล
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

154,000 154,000

154,000

สํานักปลัดเทศบาล

8

หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการสภา
เทศบาล หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

15,400

15,400

สํานักปลัดเทศบาล

รวมเปนเงิน

320,200 320,200

15,400

320,200

/2.แนวทางการพัฒนา...

(21)
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
งบประมาณ (บาท)
2561

2562

2563

ที่มา
ของงบประมาณ

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทองถิ่น 32,300
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

15,400

10,000

สํานักปลัดเทศบาล

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป 96,900
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

46,200

46,200

สํานักปลัดเทศบาล

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะหนโยบาย 32,300
และแผน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

32,300

32,300

สํานักปลัดเทศบาล

12 หลักสูตรเกี่ ยวกับ นัก ทรัพ ยากรบุคคล 32,300
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

32,300

32,300

สํานักปลัดเทศบาล

13 หลั ก สู ต รนั กจั ด การงา นทะ เบี ย น 32,300
และบัตร หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

32,300

32,300

สํานักปลัดเทศบาล

14 หลั ก สู ต รเจ า พนั ก งานป อ งกั น และ 24,500
บรรเทาสาธารณภัย หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวของ

7,000

7,000

สํานักปลัดเทศบาล

15 หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ นั ก บริ ห ารงานการ 64,600
คลัง หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

30,800

20,000

กองคลัง

16 หลั ก สูต รเกี่ ย วกั บ นั ก วิช าการจั ด เก็ บ 32,300
รายได หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

32,300

32,300

กองคลัง

17 หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ เจ า พนั ก งานพั ส ดุ 20,000
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

7,000

7,000

กองคลัง

18 หลั ก สูต รเกี่ ย วกั บ นั กบริ ห ารงานชา ง 32,300
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

15,400

10,000

กองชาง

ที่
9

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

(22)
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)
2559

2560

19 หลั ก สู ตรเกี่ ย วกับ นายช า งโยธา หรือ 23,500
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

7,000

7,000

กองชาง

20 หลั กสูตรเกี่ย วกั บเจา พนักงานธุ รการ 20,000
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

7,000

7,000

กองชาง

21 หลั กสู ตรเกี่ ยว กั บ นั ก บริ หา รง า น 32,300
ส า ธ า ร ณ สุ ข ห รื อ หลั ก สู ต ร อื่ น ที่
เกี่ยวของ

15,400

10,000

กอง สา ธ า รณสุ ข
และสิ่งแวดลอม

22 หลั กสู ตรเกี่ ยว กั บ นั ก บริ หา รง า น 32,300
การศึกษา หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

15,400

10,000

กองการศึกษา

23 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือ 32,300
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

32,300

7,000

กองการศึกษา

24 หลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ ลู ก จ า งประจํ า และ 50,000
พนั ก งานจ า งแต ล ะ ตํ า แหน ง หรื อ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

50,000

50,000

ทุกสวนราชการ

รวมเปนเงิน

2558

ที่มา
ของงบประมาณ

590,200 378,100 320,400

เทศบาลตําบลปากน้ําจะประมาณการตั้งจายไวในงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งปรากฏดังนี้
1. เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดํา เนินงาน หมวด คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ และประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ และประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร
1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบดําเนินงาน หมวด คาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจา ยหมวดอื่น ๆ
รายการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
1.3 แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน
งบดํ าเนินงาน หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภท รายจา ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ ไ ม เ ข า ลั ก ษณะรายจ า ยหมวดอื่ น ๆ รายการค า ใช จ า ยในการเดิ น ทางไปราชการในราชอาณาจั ก ร
และนอกราชอาณาจักร

(23)
1.4 แผนงานสาธารณสุ ข งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สาธารณสุ ข งบดํ า เนิ น งาน
หมวดคา ตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภทรายจ า ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิ บัติร าชการที่ไ มเ ขา ลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ รายการ คาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
1.5 แผนงานการศึ ก ษา งานบริ ห ารทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา งบดํ า เนิ น งาน
หมวดคา ตอบแทนใชสอยและวัสดุ ประเภทรายจ า ยเกี่ยวเนื่องกับการปฏิ บัติราชการที่ไ มเ ขา ลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ รายการคาใชจายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
รายละเอียด
1. สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร

2. วิเคราะหปญหา และขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
3. พิจารณาวาบุคลากรของหนวยงาน หรือสวนราชการภายใน
จุด ใดที่ ตอ งมีก ารฝก อบรม เพื่อ เพิ่ มพู น ประสิ ทธิ ภาพการ
ทํางาน
4. จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป ตอคณะกรรมการ/คณะ
บุคคลที่ไดรับมอบหมาย
5. จัดสงบุคคลไปอบรม และจัดทําเอกสารการฝกอบรมที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา
6. แกไขปรับปรุงขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่
ไดรับมอบหมาย
7. จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น การตามแผนพั ฒนาบุค ลากร
ประจําป
8. ประเมินผล

ผูมีหนาที่เกี่ยวของ
- ผูบริหาร
- หัวหนาสวนราชการ
- พ นั ก ง า น เ ท ศ บ า ล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
- ผูบริหาร
- คณะกรรมการ
- นักทรัพยากรบุคคล
- ผูบริหาร
- หัวหนาสวนราชการ
- นักทรัพยากรบุคคล
- ผูบริหาร
- หัวหนาสวนราชการ
- นักทรัพยากรบุคคล
- นักทรัพยากรบุคคล
- หัวหนาสวนราชการ
- นักทรัพยากรบุคคล
นักทรัพยากรบุคคล
- หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
- นักทรัพยากรบุคคล

(24)
1. หลักการและเหตุผล

6. การติดตามและประเมินผล

ตามที่เทศบาลตําบลปากน้ํา จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 โดยการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลนั้น ใหเทศบาลแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยอาศัยอํานาจตามความขอ 300 แหงประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาลลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ซึ่งประกอบดวย
1. นายกเทศมนตรี
เปนประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
3. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองและหัวหนาสวนราชการอื่น เปนกรรมการ
4. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูที่ไดรบั มอบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ
การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลปากน้ําเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการที่กํา หนด เทศบาลตํา บลปากน้ํา ไดแตงตั้งคณะกรรมการดังกลา วดํา เนิน การจัดทํา แผนพัฒนา
บุคลากร ดังมีรายชื่อและตําแหนงตอไปนี้
1. นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา
ประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาลตําบลปากน้ํา
กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
5. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ
6. ผูอํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
7. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ/เลขานุการ
8. นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑวิธีการ
ที่กําหนดเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตอไป โดยใหคณะกรรมการดังกลาวขางตน
มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563
กําหนดวิ ธี การติดตามและประเมิน ผล ตลอดจนการดํา เนินการอื่ นๆที่ เกี่ย วของอย า งนอ ยป ละ 1 ครั้ง
แลวเสนอผลการติดตามตอนายกเทศมนตรีตําบลปากน้ําทราบ

(25)

บทสรุป
การบริ หารงานบุค คลตามแผนพัฒ นาบุค ลากรของเทศบาลตํ า บลปากน้ํา สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย น แก ไ ข เพิ่ ม เติ ม ให เ หมาะสมกั บ กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาล
จั ง หวั ด ระนอง ตลอดจนแนวนโยบายและยุ ท ธศาสตร ต า งๆ ประกอบกั บ ภารกิ จ ตามกฎหมาย
และการถา ยโอน อาจเปน เหตุ ใหก ารพั ฒ นาบุค ลากรบางตํ า แหน งที่ จํ า เป น ได รั บ การพัฒ นามากกว า
และภารกิ จ บางประการที่ ไ ม มี ค วามจํ า เป น อาจต อ งทํ า การยุ บ หรื อ ปรั บ โครงสร า งหน ว ยงานใหม
ใหครอบคลุมภารกิจ ตา งๆ ใหสอดคลองกับ นโยบายถา ยโอนงานสูทองถิ่ นใหมากที่ สุด บุคลากรที่มีอ ยู
จึงตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ
***************************

ภาคผนวก

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจางจาง
เทศบาลตําบลปากน้ํา ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง โดยอางถึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 กําหนดใหรัฐจัดทํามาตรฐาน
ทางคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมของข า ราชการและพนักงานหรือ ลู ก จา งอื่น ของรั ฐ เพื่ อ ป อ งกัน การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบและเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิ น
(ฉบั บที่5 ) พ.ศ.2545 มาตรา3/1 กํา หนดใหก ารบริห ารราชการต องเป น ไปเพื่ อประโยชนสุ ข ของ
ประชาชน และพระราชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริ หารงานบุ ค คลส ว นท องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 33 (1)
กําหนดใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นมีอํานาจกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการ
รักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดมีมติในการประชุม
ครั้ ง ที่ 3/2546 เมื่ อ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2546 กํ า หนดมาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
ของข า ราชการพนั ก งานและลู ก จ า งขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ข า ราชการ พนั ก งาน
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยทั่วไปใชยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเปน
เครื่องมือกํา กับความประพฤติของตน ซึ่งเทศบาลตําบลปากน้ํา จึงใหบุคลากรในสังกัดยึดถือและนําไป
ปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึ ด ถื อ ประโยชน ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว า ประโยชน ส ว นตน และไม มี
ผลประโยชนทับซอน
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5. การใหบริหารประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกไมปฏิบัติ
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

คณะทํางาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายบรรลือ
นางวิยะดา
นางสาวกิตติมา
นางวราภรณ
นายทนงศักดิ์
นายวิชา
นางภทรธร

8. นายรณชัย

แซตัน
หาญสุราษฎร
ดวงแปน
สุวรรณรักษ
จิตรภักดี
วัฒนาปรีชาเกียรติ
นาคชื่น
เอกตาแสง

นายกเทศมนตรีตําบลปากน้ํา
ปลัดเทศบาลตําบลปากน้ํา
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองชาง
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หัวหนาฝายปกครอง
รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
พนักงานเทศบาลตําบลปากน้ํา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
ในการเสริมสรางธรรมาภิบาล

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ประกาศกําหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดระนอง
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่
11 พฤศจิกายน 2545
หมวดที่ 4
เรื่อง การพัฒนาพนักงานเทศบาล

