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ภาคผน่ก
คาสั่งที่ 30/2561เรื่อง แตางตั้งคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลโนนสวาาง อาเออเมืองบึงกา จังหวัดบึงกา

บทวรุปวาหรับผู้บริหาร
1. ค่ามเป็นมาและค่ามวาคัญ
การบริหารจัดการและขับเคลื่อนกลยุทธ์ของหนาวยงานไปสูาเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ
นั้น ทรัพยากรบุคคล คือปัจจัยสาคัญที่สุด ผลการดาเนินงานที่สาเร็จลุลาวงตามจุดมุางหมายในปีงบประมาณ
2562 นี้ บังเกิดผลได้ด้วยความราวมมือ ราวมแรง ราวมใจ จากหนาวยงานที่เกี่ยวข้อง อาคเอกชน และ ประชาชน
อยาางเต็มที่ เทศบาลตาบลโนนสวาาง หวังเป็นอยาางยิ่งวาาจะได้รับความราวมมือ ราวมแรง ราวมใจ จากสาวนราชการ
อาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาเทศบาลตาบลโนนสวาาง ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและเป็นเมืองนาาอยูาตาอไป
2.การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลโนนสวาาง ได้ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562 อายใต้วิสัยทัศน์ “สางเสริม
เศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวไกล วัฒนธรรมล้าคาา สุขอาพดีถ้วนหน้า ทุกคนมีการศึกษา พัฒนาชุมชนให้นาาอยูายั่งยืน”
มีสาวนราชการในสังกัดจานวน 1 สานัก 3 กอง 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอัตรากาลัง จานวนทั้งสิ้น 68 คน แยก
เป็น พนักงานเทศบาล 27 คน พนักงานครูเทศบาล 4 คน พนักงานจ้างตามอารกิจและทั่วไป จานวน 37 คน
และมีงบประมาณรายจาาย ตามเทศบัญญัติประจาปีงบประมาณ 2562 จานวน 49,827,000.-บาท
3. ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตาบลโนนสวาาง ใช้งบประมาณในการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2562 เป็นเงิน
ทั้ ง สิ้ น 40,301,958.07.-บาท ได้ ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเทศบาลต าบล
โนนสวาาง จานวน 7 ด้าน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 16 โครงการ ดาเนินการ 16 โครงการ ตั้งไว้ 3,395,000 บาท
เบิกจาายงบประมาณ เป็นเงิน 3,899,035.60 บาท
2. ด้านการพัฒ นาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้ สู งอายุและผู้ พิการ มี 7 โครงการ ดาเนินการ 7
โครงการ ตั้งไว้ 10,079,400 บาท เบิกจาายงบประมาณ เป็นเงิน 9,393,275 บาท
3. ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 3 โครงการ ดาเนินการ 3 โครงการ ตั้งไว้ 230,000
บาท เบิกจาายงบประมาณ เป็นเงิน 123,865 บาท
4. ด้านสังคมและคุณอาพชีวิต มี 4 โครงการ ดาเนินการ 4 โครงการ เบิกจาายงบประมาณ
ตั้งไว้ 660,000 บาท เบิกจาายงบประมาณ เป็นเงิน 560,743 บาท
5. ด้านการแก้ไขปั ญหายาเสพติดในชุมชน มี 1 โครงการ ดาเนินการ 1 โครงการ ตั้งไว้
50,000 บาท เบิกจาายงบประมาณ เป็นเงิน 7,450 บาท
6. ด้ า นการศึ ก ษา กี า ศาสนา ศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม มี 15 โครงการ
ดาเนินการ 15 โครงการ ตั้งไว้ 5,660,000 บาท เบิกจาายงบประมาณ เป็นเงิน 5,029,724 บาท
7. ด้านระบบการบริหารจัดการ และการมีสาวนราวมของประชาชนตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มี 5 โครงการ ดาเนินการ 5 โครงการ ตั้งไว้ 354,600 บาท เบิกจาายงบประมาณ เป็นเงิน
324,475 บาท
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4. ปัจจัยแหางค่ามวาเร็จ
1. การกาหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งมาจากการวิเคราะห์หาจุดอาอน จุดแข็ง ในการดาเนินงาน
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจและถาายทอดประสบการณ์ให้แกาบุคลากรในองค์กร
3. การสางเสริมให้เกิดการทางานราวมกัน
4. ลักษณะผู้บริหารมีอาวะความเป็นผู้นา
5. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ
6. การบริหารงานที่มีความคลาองตัว
7. การรับฟังความคิดเห็นจากอายนอก
5.ปัญหาอุปวรรคในการดาเนินงาน
1. ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล
2. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีอยาางจากัด
3. ปัญหาด้านการมีสาวนราวมของประชาชนยังไมามากพอ
4. ปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
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บทที่ 1
บทนา
1. ค่ามเป็นมาและค่ามวาคัญ
1.1 ภา่ะการเปลี่ยนแปลง
อายใต้กระแสแหางการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการ ยุคใหมาผู้นาหรือผู้บริหารองค์การตาางๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตาางๆ
โดยเฉพาะการเรา งรั ดพัฒนาทรั พยากรมนุษย์และองค์การการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการทางานเพื่อแสวงหา
รูปแบบใหมาๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับตาางๆ มาพัฒนาองค์การซึ่งนาไปสูา แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริ ห ารความรู้ อ ายในองค์การเพื่อให้ องค์ กรสามารถใช้และพัฒ นาความรู้ที่มี อยูาอ ายในองค์ การได้อ ยา า งมี
ประสิทธิอาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหมามาใช้กับองค์การได้อยาางเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกา่าาด้่ยหลักเกณฑ์และ่ิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
พระราชกฤษฎี ก าวา า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารบริห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ .ศ. 2546
มาตรา 11 ระบุ ดังนี้ “สาวนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในสาวนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็ นองค์การแหางการ
เรี ย นรู้ อยา างสม่าเสมอโดยต้องรั บ รู้ ข้ อมูล ขาาวสารและสามารถประมวลผลความรู้ ในด้านตาางๆ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อยาางถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมตาอสถานการณ์รวมทั้งต้องสางเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิอาพและมีการเรียนรู้ราวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของสาวนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหมาสาวนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แกาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสอาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาางรวดเร็วและสถานการณ์ของตาางประเทศ
ที่มีผลกระทบตาอประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหมาจากการที่ยึดแนวความคิดวาาต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ตั้งแตาอดีตจน
ตาอเนื่องถึงปัจจุบันเน้นการสร้างความคิดใหมาๆ ตามวิชาการสมัยใหมาและนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกาหนดเป็นหลักการวาา สาวนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแหางการเรียนรู้อยาางสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ขาาวสารได้อยาางกว้างขวาง
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านตาางๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อยาางถูกต้องรวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
3. ต้องมีการสางเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้ า ราชการเพื่ อ ให้ ข้ า ราชการทุ ก คนเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในวิ ช าการสมั ย ใหมา ต ลอดเวลา
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิอาพสูงสุดและมีคุณธรรม
4. ต้องมีการสร้างความมีสาวนราวมในหมูาข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อการนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการราวมกันให้เกิดประสิทธิอาพ”
1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังห่ัดบึงกาฬ
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด บึงกา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 สาวนที่ 4 เรื่อง การพัฒนาพนักงาน
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เทศบาล ข้ อ 288 – 326 ก าหนดให้ เ ทศบาลมี ก ารพั ฒ นาผู้ ไ ด้ รับ การบรรจุ เข้ า รั บราชการเป็ นพนั กงาน
เทศบาลกาอนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
แนวทางปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ เป็ น พนั ก งานที่ ดี โดยเทศบาลต้ อ งด าเนิ น การพั ฒ นาให้ ค รบถ้ ว นตามหลั ก สู ต ร
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กาหนด เชาน การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้หากเทศบาลมีความ
ประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแตาละเทศบาล กาหนดเป็นหลักสูตร
หลักและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นวาามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้ และอาจจะกระทาได้
โดยสานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) สานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
เทศบาลต้น สั งกั ด หรื อส านั กงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ราว มกับเทศบาลต้นสั งกัดหรือ
เทศบาลต้นสังกัดราวมกับสาวนราชการอื่นหรืออาคเอกชนก็ได้ ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 21
มิถุนายน 2554 สาวนที่ 4 เรื่องการพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 299 กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในตาแหนางนั้นได้อยาางมีประสิทธิอาพ ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องกาหนดตามกรอบของ
แผนแมาบทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด ประกอบด้วย
ด้ า นความรู้ ทั่ ว ไปในการปฏิ บั ติ ง านด้ า น ความรู้ แ ละทั ก ษะของงานแตา ล ะต าแหนา ง ด้ า นการบริ ห าร
ด้ า นคุ ณ สมบั ติ สา ว นตั ว และด้ า นศี ล ธรรมคุ ณ ธรรม โดยให้ ก าหนดเป็ น แผนการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล
มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของเทศบาลเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.บึงกา เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ ๒๘๘ ถึงข้อ ๓๓๙ เทศบาลตาบลโนนสวาางจึงได้
จัดทาแผนพัฒนาขึ้นโดยจัดทาให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี ของเทศบาลตาบลโนนสวาาง และจัดทาให้
ครอบคลุ มถึง บุ คลากรจากฝ่ ายบริ ห าร ฝ่ ายการเมือง พนักงานจ้าง และลู กจ้างประจาของเทศบาลตาบล
โนนสวาาง
2. การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลโนนสวาาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกอบด้วยเนื้อหา 6 เรื่องที่สาคัญ ได้แกา
1) การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากาลังและแผนอัตรากาลัง
2) การพัฒนาบุคลากร
3) ระบบคาาตอบแทนและสวัสดิการ
4) ระบบการประเมิน
5) ระบบความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
6) การรักษาไว้และเกษียณอายุราชการ
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บทที่ 2
ผลการดาเนินการ
ได้ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลโนนสวาาง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ดังตาอไปนี้
1. การ่ิเคราะห์ค่ามต้องการอัตรากาลัง และแผนอัตรากาลัง
1.1 การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลโนนสวาาง จังหวัดบึงกา
มี
อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 จานวนทั้งสิ้น 68 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาล
27 คน มีอัตราวาาง จานวน 10 คน พนักงานครูเทศบาล 4 คน พนักงานจ้างตามอารกิจและทั่วไป จานวน
37 คน
การดาเนินการบรรจุแตางตั้งผู้สอบแขางขันได้เป็นพนักงานเทศบาล จานวน 4 ราย การดาเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จานวน 6 ราย แบางเป็นพนักงานจ้างตามอารกิจ จานวน 2 ราย พนักงาน
จ้างทั่วไป 4 ราย การดาเนินการปรับปรุงพนักงานจ้างทั่วไปเป็นอารกิจ จานวน 2 ราย ทั้งนีไ้ ด้ออกคาสั่งแตางตั้ง
ให้ปฏิบัติงาน และรายงานตามระเบียบกฎหมายเรียบร้อยแล้ว
2. การพัฒนาบุคลากร
2.1 แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลนนนว่าาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณคาาและมีความสาคัญมากที่สุดในองค์กร บุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้
องค์กรสามารถดาเนินอารกิจตาางๆ ให้สาเร็จลุลาวง และยังเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้าน
การสางเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และศักยอาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นตลอดจน
มีทัศนคติที่ดีตาอองค์กร จะทาให้องค์กรสามารถดาเนินงานให้เกิดความก้าวหน้า และเกิดการพั ฒนาอยา าง
ตาอเนื่อง การจะบรรลุเป้าประสงค์ดังกลาาวมีความจาเป็นที่จะต้องมีแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินการเสริมสร้างศักยอาพและคุณอาพของทรัพยากรบุคคลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ยุทธศาวตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตาบลนนนว่าาง
เทศบาลตาบลโนนสวาางมุางพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อขับเคลื่อนไปสูาวิสัยทัศน์ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอยาางมี
ประสิทธิอาพ เทศบาลตาบลโนนสวาางกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนากาลังคน
1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
1.2 แผนงานการจั ดทาระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหนาวยงานตาา งๆ
ในสังกัดเทศบาลตาบลโนนสวาาง
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร
1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตาอ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจาเป็น (หลักสูตรกลาง)
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหนาวยงานตาางๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน)
3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแหางการเรียนรู้
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนากาลังคน
3.2 แผนงานสร้ า งเครื อ ขา า ยความรา ว มมื อ ในการพั ฒ นาก าลั ง คนเพื่ อ สนั บ สนุ น ประเด็ น
ยุทธศาสตร์อาเออ
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2.2 ยุทธศาวตร์ด้านการฝึกอบรม
เทศบาลตาบลโนนสวาาง ได้จัดสางบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. พนักงานเทศบาล จานวน 17 ราย มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.35
ลาดับที่

ชื่อ – วกุล

ตาแหนาง
ปลัด ทต. โนนสวาาง

หลักวูตร

หมายเหตุ

เทคนิ คการจั ดท าเอกสาร
เพื่ อน าคดี ขึ้ นสูา ศาล
ปกครองและแก้คาฟ้องของ
อปท. รุานที่ 4/2562
อปท. กั บแนวทางพั ฒนา
โรงเรียนผู้ สู งอายุ และการ
บริ หารจั ดการกองทุ น
หลักประกันสุขอาพฯ( LTC )
ทักษะการปฏิบัติงานด้าน
พั สดุ และการจั ดท าราคา
กลางงานกาอสร้างในระบบ
e-GP รุานที่ 20

26 - 29 ม.ค. 2562
ณ โรงแรมเจริ ญธานี
อ.เมือง จ.ขอนแกาน

1

นางสุฑามาส วงค์พิพัฒน์

2

นางประอัสสรป์ จิตธรรมวงศา รองปลัด ทต. โนนสวาาง

3

นายกลวัช มังธิสานต์

4

นายปรเมฑฐ์ อูศิริวิวัฒเมธากูล หัวหน้าฝ่ายธุรการ

การจั ดท ารายงานการ 16 - 18 พ.ย. 2561
ติ ดตามประเมิ นผลการ ณ โรงแรมนอาลั ย
ควบคุมอายในฯ
อ.เมือง จ.อุดรธานี

5

น.ส.รจนา ศรีเทียน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

การปรับปรุงบัญชี การปิด 19 - 23 พ.ย. 2561
บั ญชี การจั ดท ารายงาน ณ โรงแรมริ เวอร์ไซด์
การเงินประจาปีฯ รุานที่ 9 เขตบางพลัด กทม.

6

น.ส.อุษณีย์ นาสวนจิก

7

นายสุรชัย เซางเมือง

8

น.ส.นริศรา เดชบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
พัฒนาคุณอาพการศึ กษา
ปฐมวั ย ด้ วยการศึ กษา
ทางไกลผาานดาวเทียมฯ
นักทรัพยากรบุคคล
การเลื่อนตาแหนางและระดับ
ข้าราชการหรหรือพนักงาน
สาวนท้องถิ่นให้สู งขึ้น พ.ศ.
2561
นักวิเคราะห์นโยบายฯ การจัดทาฐานข้อมู ลเพื่ อ
การบริหารงานของ อปท.
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ

ผู้อานวยการกองชาาง

20 - 22 ก.พ. 2562
ณ โรงแรมรอยัล นาคา
รา อ.เมือง จ.หนองคาย
3 - 6 มี.ค. 2562
ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์
รี สอร์ ท เขตบางซื่ อ
กทม.

23 - 27 ธ.ค. 2561
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
23-26 พ.ย. 2561
ณ โรงแรมอิ มพี เรี ยล
อ.เมือง จ.สกลนคร
6 - 9 ม.ค. 2562
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
เขตบางพลัด กทม.
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ลาดับที่

ชื่อ – วกุล

ตาแหนาง

หลักวูตร

นักพัฒนาชุมชน

อปท. กั บแนวทางพั ฒนา
โรงเรียนผู้ สู งอายุ และการ
บริ หารจั ดการกองทุ น
หลักประกันสุขอาพฯ( LTC )
นั ก ป้ อ งกั น และบรรเทา นั กป้ องกั นและบรรเทาสา
สาธารณอัย
ธารณอัย รุานที่ 7

หมายเหตุ

9

น.ส.คุณัญญา ฉัตรเดชา

20 - 22 ก.พ. 2562
ณ โรงแรมรอยัล นาคา
รา อ.เมือง จ.หนองคาย

10

นายอารักษ์ ยะวร

11

นายบัณฑิต อาคโพธิ์

นิติกร

คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม 23 – 30 เม.ย. 2562
ชุมชน รุานที่ 21
ณ โรงแรมนอาลั ย
อ.เมือง จ.อุดรธานี

12

น.ส.จิตรดา แสงนาค

เจ้าพนักงานพัสดุ

ทักษะการปฏิบัติงานด้าน
พั สดุ และการจั ดท าราคา
กลางงานกาอสร้างในระบบ
e-GP รุานที่ 20

3 - 6 มี.ค. 2562
ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์
รี สอร์ ท เขตบางซื่ อ
กทม.

13

สิบเอกทวินันท์ โคระถา

เจ้าพนักงานธุรการ

ทัก ษะการวิจ ัย ชุม ชน
ด้ว ยการวิจ ัย เชิง ชาติ
พ ัน ธุ ์ว ร ร ณ น า แ บ บ
เรางดาวน

20-24 มกราคม
2562 ณ ทต.ดอน
ห ญ ้า น า ง อ . พ ร
เจริญ จ.บึงกา

14

นายกิตติศักดิ์ ป้องทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฐมนิ เทศข้ าราชการหรื อ 23 – 30 เม.ย. 2562
พนักงานสาวนท้องถิ่นบรรจุ ณ สถาบั นพั ฒนา
ใหมา
บุคลากรท้องถิ่น กทม.

9 พ.ย. – 7 ธ.ค. 2562
ณ สถาบั นพั ฒนา
บุคลากรท้องถิ่น กทม.

2. พนักงานครูเทศบาล จานวน 4 ราย มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.00
ลาดับที่

ชื่อ – วกุล

ตาแหนาง

1

น.ส.กวินธิตา การินทร์

ครู

2

นางวิลัย ผิวขา

ครู

3

นางสมใจ ไชยสุวรรณ์

ครู

หลักวูตร

หมายเหตุ

อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
พัฒนาคุณอาพการศึ กษา
ปฐมวั ย ด้ วยการศึ กษา
ทางไกลผาานดาวเทียมฯ
การศึกษาปฐมวัย

23 - 27 ธ.ค. 2561
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
อ.เมือง จ.อุดรธานี
27 - 28 ก.ค. 2562
ณ โรงแรมบี เค เพลส
อ.เมือง จ.บึงกา

โ ค ร ง ก า ร สา ง เสริ ม ฯ 25 - 26 ต.ค. 2562
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ กเล็ ก ณ จ.นครพนม
พ.ศ. 2563
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3. พนักงานจ้างตามอารกิจและทั่วไป จานวน 37 ราย มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 8 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 21.62
ลาดับที่

ชื่อ – วกุล

ตาแหนาง

หลักวูตร

หมายเหตุ

1

น.ส.อรณิช จิตกองสี

ผช. จพง. จัดเก็บรายได้

การปรับปรุงบัญชี การปิด 19-23 พ.ย. 2561
บั ญชี การจั ดท ารายงาน ณ โรงแรมริ เวอร์ไซด์
การเงินประจาปีฯ รุานที่ 9 เขตบางพลัด กทม.

2

น.ส.สุพัฒตรา เศรษฐวิบูลย์

ผช. จพง. พัสดุ

การปรับปรุงบัญชี การปิด 19-23 พ.ย. 2561
บั ญชี การจั ดท ารายงาน ณ โรงแรมริ เวอร์ไซด์
การเงินประจาปีฯ รุานที่ 9 เขตบางพลัด กทม.

3

น.ส.มณีรัตน์ บุตรพรม

ผช. จพง. การเงินและบัญชี

19 - 20 ธ.ค. 2561
ณ จังหวัดขอนแกาน

4

นายยุทธพิทักษ์ ชินคา

ผช. จพง. ทะเบียน

“นายจ้ างมี หน้ าที่ น าสา ง
เงินตาม พ.ร.บ. ก.ย.ศ. พ.ศ.
2560 ต้องทาอยาางไร”
ทัก ษะการวิจ ัย ชุม ชน
ด้ว ยการวิจ ัย เชิง ชาติ
พ ัน ธุ ์ว ร ร ณ น า แ บ บ
เรางดาวน

5

น.ส.กรรณิกา มาวงแก้ว

ผช.นักวิเคราะห์ฯ

ทัก ษะการวิจ ัย ชุม ชน
ด้ว ยการวิจ ัย เชิง ชาติ
พ ัน ธุ ์ว ร ร ณ น า แ บ บ
เรางดาวน

20-24 มกราคม
2562 ณ ทต.ดอน
ห ญ ้า น า ง อ . พ ร
เจริญ จ.บึงกา

6

นายปิยะพงษ์ บัวบาล

ผช. นายชาางโยธา

ทักษะการปฏิบัติงานด้าน
พั สดุ และการจั ดท าราคา
กลางงานกาอสร้างในระบบ
e-GP รุานที่ 20

3 - 6 มี.ค. 2562
ณ โรงแรมเดอะล็อฟท์
รี สอร์ ท เขตบางซื่ อ
กทม.

7

น.ส.ปียะนุช ชาวชอบ

คนงานทั่วไป

ทัก ษะการวิจ ัย ชุม ชน
ด้ว ยการวิจ ัย เชิง ชาติ
พ ัน ธุ ์ว ร ร ณ น า แ บ บ
เรางดาวน

20-24 มกราคม
2562 ณ ทต.ดอน
ห ญ ้า น า ง อ . พ ร
เจริญ จ.บึงกา

8

น.ส.สไบพร ปีนะสา

คนงานทั่วไป

การเตรียมความพร้อม 10 – 14 พ.ย. 2562
รองรับการจัดเก็บอาษี ณ โรงแรมริ เวอร์ไซด์
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กทม.
รุาน 28

20-24 มกราคม
2562 ณ ทต.ดอน
ห ญ ้า น า ง อ . พ ร
เจริญ จ.บึงกา
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4. คณะผู้บริหาร และสมาชิกสอาเทศบาล จานวน 17 ราย มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 17 ราย คิด
เป็นร้อยละ 100.00
ลาดับที่

ชื่อ – วกุล

ตาแหนาง

หลักวูตร

1

นายประครอง โคระถา

2

นายวิละศักดิ์ โหราจันทร์

3

นางฐิติมา คาพูล

4

นายสวาท บุตตะชา

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี “วาระสร้ างสุ ขอาวะ 13 2 - 6 ก.ย. 2562
ตาบลโนนสวาาง
กลุามประชากร”
ณ อิ มแพคเมื องทอง
ธานี กทม.

5

นายอัครพงษ์ พละกลาง

เลขานุ การนายกเทศมนตรี อบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ตาบลโนนสวาาง
ชุมชนด้านการจัดการการ
ทาองเที่ยว
ประธานสอา รองประธานสอา อบรมและทัศนศึกษาดูงาน
และ สมาชิกสอาเทศบาล
ชุมชนด้านการจัดการการ
ทาองเที่ยว

6-17

นายกเทศมนตรี ต าบล อบรมและทัศนศึกษาดูงาน
โนนสวาาง
ชุมชนด้านการจัดการการ
ทาองเที่ยว
ร อ ง น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี อบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ตาบลโนนสวาาง
ชุมชนด้านการจัดการการ
ทาองเที่ยว
ร อ ง น า ย ก เ ท ศ ม น ต รี เสริมสร้างศักยอาพสุดยอด
ตาบลโนนสวาาง
ผู้นาท้องถิ่น รุานที่ 3

หมายเหตุ
14-18 ธ.ค. 2561
ณ จ.หนองคาย และ
จ. อุดรธานี
14-18 ธ.ค. 2561
ณ จ.หนองคาย และ
จ. อุดรธานี
3 - 9 ก.ย. 2562
ณ สถาบั นฝึ กอบรม
ผู้นา ต.หนองบัว อ.เมือง
จ. กาญจนบุรี

14-18 ธ.ค. 2561
ณ จ.หนองคาย และ
จ. อุดรธานี
14-18 ธ.ค. 2561
ณ จ.หนองคาย และ
จ. อุดรธานี

3. ระบบคาาตอบแทนและว่ัวดิการ
3.1 การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลโนนสวาาง มีการพิจารณาความดี
ความชอบให้ กั บ พนั ก งานเทศบาล และพนั ก งานครู เ ทศบาล ปี ล ะ 2 ครั้ ง ( ณ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค.)
สาวนพนักงานจ้างตามอารกิจ พิจารณาปีละ 2 ครั้ง แตานามาคานวณเลื่อนคาาตอบแทนการจ้างปีละ 1 ครั้ง
(ณ 1 ต.ค.) และมีสวัสดิการสาหรับพนักงานเทศบาล คือ ได้สิทธิ ในการลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจสาวนตัว
ลาพักผาอน ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ ลาเข้ารับการ ตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ลาไปศึกษา
ฝึ ก อบรม ดู ง านหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ลาไปปฏิ บั ติ ง าน ในองค์ ก ารระหวา า งประเทศ ลาติ ด ตามคูา ส มรส
ลาไปชาวยเหลืออริยาที่คลอดบุตร และลาไปฟื้นฟู สมรรถอาพด้านอาชีพ และสวัสดิการสาหรับพนักงานจ้าง
ตามอารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป คือ ลาปุวย ลากิจสาวนตัว ลาพักผาอน ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท หรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ และการลาเข้ารับการ ตรวจเลือก/เข้ารับการเตรียมพล/เข้ารับการฝึกวิชาการทหาร /เข้ารับ
การทดลองเตรียมความพรั่งพร้อม
4. ระบบการประเมิน
การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลโนนสวาาง ได้ยึดหลักเกณฑ์และ เงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ 30 ธันวาคม 2558 ข้อ 327338 และมีการปิดประกาศคะแนนผลการประเมินและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมิน ชี้แจงหรือขอคาปรึกษาด้วย
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5. ระบบค่ามก้า่หน้าในวาย่ิชาชีพ
5.1 การดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากการจัดข้าราชการท้องถิ่นเข้าสูาประเอทตาแหนาง
(ระบบแทาง) มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด บึงกา
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 จึงสางผลให้ทุกตาแหนาง
มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ คือ
1. สามารถเติบโตได้อยาางอิสระในแตาละ “แทาง” ตามลักษณะงานที่แตกตาางกัน เชาน หากงาน
เป็นงานวิชาการ ก็สามารถเติบโตในความเชี่ยวชาญของงานวิชาชีพ ไมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการเติบโต
ในสายงานบริหาร
2. มีเงินคาาตอบแทนที่สะท้อนคาางาน และเหมาะสมตามลักษณะงานที่แตกตาางกันทั้งในเชิง
ปริมาณและความยุางยากท้าทายของงาน อันจะเสริมสร้างขวัญกาลังใจของข้าราชการในองค์กร
3. มีรูปแบบในการประเมินผลงาน และความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่โปรางใส เหมาะสม และ
เป็นธรรมมากขึ้น
4. มีแนวทางในการพัฒนาที่เป็นระบบในแตาละตาแหนาง / แตาละระดับชั้นงาน ตามความรู้
ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการอันจะทาให้ข้าราชการมีศักยอาพสูง เป็นมืออาชีพ และเป็นมาตรฐานสากล
6. การรักษาไ่้และเกษียณ
6.1 การดาเนิ น การในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลตาบลโนนสวาาง ได้ตั้งงบประมาณใน
เทศบัญญัติรายจาายประจาปีไว้สาหรับการจาายบาเหน็จบานาญให้กับพนักงานเทศบาล หากมีการเกษียณอายุ
ราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 นี้ ไมามีบุคลากรในหนาวยงานครบเกษียณอายุราชการ
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บทที่ 3
วรุปปัจจัยแหางค่ามวาเร็จและปัญหาอุปวรรค
เทศบาลตาบลโนนสวาาง จังหวัดบึงกา ได้ดาเนินการสารวจรวบรวมข้อมูล จนได้ข้อสรุปถึงปัจจัยแหาง
ความสาเร็จและปัญหาอุปสรรคในการบริหารและการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล สรุปได้ดังนี้
1. ปัจจัยแหางค่ามวาเร็จ
1) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามอารกิจของตน
2) บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุางเน้นผลสาเร็จ
3) บุคลากรทางานเป็นทีมได้ดี
4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม
5) มีการกาหนดสาวนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
6) บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหวาางกันทั้งผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานและระหวาางผู้ปฏิบัติงาน
ด้วยกัน
7) สางเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยูาเสมอ
2.ปัญหาอุปวรรคในการดาเนินงาน
1) ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกตาางกันระหวาางท้องถิ่นกับสาวนราชการอื่นเป็นอุปสรรค
ตาอการโอนย้าย
2) งบประมาณในการสนับสนุนและสางเสริมการพัฒนาบุคลากรไมาเพียงพอ
3) บุคลากรไมาเพียงพอตาอการดาเนินงาน
4) วัสดุอุปกรณ์ไมาเพียงพอในการปฏิบัติงาน

*********************************************
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คาวั่งเทศบาลตาบลนนนว่าาง
ที่ 30/ 2561
เรื่อง แตางตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 ของเทศบาลตาบลนนนว่าาง
...................................
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกา เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 300
จึงแตางตั้งคณะกรรมการการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2563 ดังตาอไปนี้
1. นายกเทศมนตรีตาบลโนนสวาาง
ประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาลตาบลโนนสวาาง
กรรมการ
3. รองปลัดเทศบาลตาบลโนนสวาาง
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองชาาง
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
7. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการ/เลขานุการ
8. นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ชาวยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
กาหนด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตาอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตาบัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 กุมอาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายประครอง โคระถา)
นายกเทศมนตรีตาบลโนนสวาาง

