แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ของ
เทศบาลตาบลชีลอง
ตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

คานา
การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลชีลอง คานึงถึงการสร้างกาลังคนในการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้
บุคลากรเทศบาลตาบลทุกตาแหน่ง มีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะตาแหน่ง
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมสาหรับตาแหน่งและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการเป็นพนักงานเทศบาล ที่ดีที่มีคุณธรรม
โดยได้กาหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้าน
พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะตาแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นต้น
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลชีลอง ได้ใช้กรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดาเนินการ รวมทั้งได้
ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อันจะทาให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
(นายสงบ สุขนาแซง)
นายกเทศมนตรีตาบลชีลอง

สารบัญ
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนา
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
การติดตามและประเมินผล
บัญชีแผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาบุคลากร

ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
- บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
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แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลชีลอง
ตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑.หลักการและเหตุผล
๑.๑. ภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่ งการปฏิรูป ระบบราชการ และการเปลี่ ยนแปลงด้า น
เทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความ
พยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเร่งรัด พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มา
พัฒนาองค์การ ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์การสามารถ
ใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่
มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุดังนี“้ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุ ก ต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่ อ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการในสังกัด ให้เป็น บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้
เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของ
ต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้อง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วาง
ไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และ

-๒นามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกาหนดเป็นหลักการว่า ส่วน
ราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกัน เพื่อการนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
๑.๓. ประกาศ ก.ท.จังหวัดชัยภูมิ
๑.๓.๑ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วน
ที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ ๒๘๘ - ๓๒๖ กาหนดให้เทศบาลตาบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการ
บรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาล
ที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่กาหนด เช่น การ
พัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล
หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลตาบล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความ
จาเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลตาบลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ เทศบาลตาบลทีจ่ ะดาเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตร
ตามความจาเป็นที่เทศบาลตาบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานเทศบาล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลตาบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การ
พัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม และอาจกระทาได้โดยสานักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) สานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) เทศบาลตาบลต้นสังกัด
หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลตาบลต้นสังกัด หรือเทศบาล
ตาบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้

-๖๑.๓.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตาบล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๔
การพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบล ข้อ ๒๙๙ ให้เทศบาลตาบลจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พั ฒ นาพนั กงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด โดยให้ กาหนดเป็ น
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของเทศบาลตาบลนั้น
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตาบลชีลอง จึงได้หาความจาเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ตาแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่ง ตามที่กาหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง
ของเทศบาลตาบล ตลอดทั้งความจาเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม
จึงจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลขึ้น

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๒.๑ วัตถุประสงค์
๒.๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้เรียนรู้
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการ
ปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.ท.กาหนด
๒.๑.๒ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
๒.๑.๓ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
๒.๑.๔ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๕ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการ
พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือ
โอนมาดารงตาแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน

-๗๒.๑.๖ เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เป้าหมายการพัฒนา
พนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลเข้าใจ
แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
๑) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
๒) เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน
โดย
ยึดประโยชน์ของส่วนรวม
๓) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่
สูงขึ้น
๔) เพื่อให้การประสานการทางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ
๕) เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล

๓. การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
๓.๑ วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององค์กร
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัจจัยภายนอก
ทบทวนทิศทาง / นโยบาย / กฎหมาย / การเปลี่ยนแปลงในการบริหารบุคคลภาครัฐจาก
ส่วนกลางที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารบุคคลขององค์กร
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
- ทิศทางการบริหารบุคคลในภาครัฐ
- กฎหมายที่ส่งผลต่อการบริหารบุคคลของส่วนราชการ
- การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในการบริหารบุคคลภาครัฐ
- นโยบายการบริหารบุคคลจากส่วนกลาง

-๘๓.๒ การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลตาบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้
เพื่อให้การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย

การวิเคราะห์ตัวบุคลากร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จุดแข็ง
จุดอ่อน
มีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้กับเทศบาล
๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของเทศบาลตาบล
มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๓๐ ปี เป็นวัยทางาน
๒. ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก
มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทาให้การทางาน ๓. มีภาระหนี้สิน
ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง
๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป ไม่คานึงถึงกฎระเบียบ
กับการทุจริต
ของราชการ
มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เป็นคนในชุมชนสามารถทางานคล่องตัว
โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้

โอกาส
๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน
ทาให้เกิดความร่วมมือในการทางานได้ง่าย
๒. มีความจริงใจในการพัฒนาเทศบาล
อุทิศตนได้ ตลอดเวลา
๓. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ
การทางานของเทศบาล ในฐานะตัวแทน

ข้อจากัด
๑. ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ
๒. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน
๓. พื้นที่กว้างทาให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ
๔. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้
ปัญหาเศรษฐกิจทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด
๕. มีความก้าวหน้าในวงแคบ

-๙-

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่

จุดอ่อน
๑. ขาดความกระตือรือร้น

๒.
๓.
๔.
๕.

การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน
การทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

๒. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสาย
งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น
เกษตร นิติกร
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน
บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่

พอ
๖. สานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ สาหรับใช้
อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน
โอกาส
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนาเทศบาลดี
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล
ทาให้รู้สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,
ปริญญาโทเพิ่มขึ้น

ข้อจากัด
๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก
ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ
ดาเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่ม
ญาติพี่น้อง
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรู้ที่มีจากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้
หลากหลายจึงจะทางานได้ ครอบคลุมภารกิจ
ของเทศบาล
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับ

พื้นที่
จานวนประชากร และภารกิจ
-๑๐-

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน

นายกเทศมนตรีตาบล
ชีลอง

ผูบ้ ริหารหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
ประเมินผล

ผูป้ ฏิบตั งิ านมีความรู ้
เข้าใจงานที่ทา

สัง่ การ /วางแผน/วินิจฉัย

สัง่ การ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็ นไป
ตามระเบียบ
รายงานนายกเทศมนตรี
น
ทางานตามคาสัง่
ฝึ กฝนพัฒนาด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ได้

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลตาบลชีลอง จะเป็นการพัฒนาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่
มีคุณภาพ มีคณะกรรมการทาหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย
และประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับตาแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลชีลองที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้

-๑๑คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกเทศมนตรี
บริหารส่วนตาบล
สัง่ การ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็ นธรรม

ผูป้ ฏิบตั งิ านมีความรู ้
เข้าใจงานที่ทา

ผูบ้ ริหารหน่วยงาน
จัดทาแผน ควบคุม
กากับดูแลสนับสนุน
ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็ นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ

ทางานเป็ นทีม
ฝึ กฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

๓.๓ วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“ภายในปี ๒๕๕๙ บุคลากรของเทศบาลตาบลชีลอง จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต
มีความรู้ความสามารถ มีความชานาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และ
ประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่”
๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
เป้าประสงค์ : บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามความจาเป็นของหน่วยงาน
เครื่องชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา มีสมรรถนะที่เหมาะต่อการปฏิบัติงาน

-๑๒ยุทธศาสตร์ที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ : บุคลากรความเป็นผู้นาและเป็นเลิศในแต่ละสาขาวิชาชีพและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ดี
เครื่องชี้วัด : - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- จานวนผลการปฏิบัติงานที่ได้ปฏิบัติจริง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีในการทางาน
เครื่องชี้วัด : - ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
- บุคลากรที่ได้รับการลงโทษทางวินัยน้อยกว่า ๑ %
- ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีมีสมรรถนะด้าน
จริยธรรมและบริการที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๔
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้
เป้าประสงค์ : เพื่อให้มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านบริการ
และวิชาการอย่างต่อเนื่อง
เครื่องชี้วัด : - จานวนส่วนราชการที่มีฐานข้อมูลด้านพัฒนาบุคลากรที่สามารถเชื่อมโยงด้าน
ระบบอินเทอร์เน็ต
- ร้อยละของบุคลกรที่ได้รับการพัฒนาด้าน IT

๔. หลักสูตรการพัฒนา
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๙๗ กาหนดให้
เทศบาลตาบลต้องมีการพัฒนาบุคลากรทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ
เป็นต้น
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งาน
ด้านช่าง
-๑๓๑. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน

๒. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย
๓. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล จึงกาหนดหลักสูตรเพื่อให้เป็น
ไปตามประกาศคณะกรรมการพนั กงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๓๐๔ และให้พนักงานเทศบาล
ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปี
ละ ๑ ครั้ง ดังนี้
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
สรุปว่า พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจา ตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ
๒๕๕๘-๒๕๖๐) จะต้องได้รับการพัฒนาทุกตาแหน่ง ภายในรอบระยะเวลา ๓ ปี โดยพนักงานเทศบาลและ
ลูกจ้างประจา แต่ละตาแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังกล่าวมา
ข้างต้น

-๑๔๔. งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา เทศบาลตาบลชีลองจะต้องจัดสรรงบประมาณ
สาหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจนแน่นอนในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยคานึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาพนักงานเทศบาล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เทศบาลตาบลชีลองได้ตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งปรากฏดังนี้
๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๕๙
๑.๑ สานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้ ๗๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ สานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารงาน สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นากลุ่ม ผู้นาชุมชน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงานเทศบาลตาบล
สมาชิกสภาเทศบาลตาบล และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตั้งจ่ายไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ สานักปลัด แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในองค์กร ตั้งจ่ายไว้
๓๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ กองคลัง แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๔ กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท
๑.๕ กองสาธารณสุขฯ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท

-๑๕๕. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
๑. วิธีการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง เทศบาลตาบลชีลอง จะเป็นหน่วยดาเนินการเอง หรืออาจดาเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนา
บุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตาม ความ
จาเป็นและเหมาะสม ดังนี้
๑) การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
เฉพาะพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่
๒) การฝึกอบรม อาจดาเนินการโดยเทศบาลตาบลชีลองเอง หรือ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ สานักงานท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิหรือสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจาเป็นและเหมาะสม รวมทั้ง
เทศบาลตาบลชีลอง จะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตาบล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
๓) การศึกษาดูงาน อาจดาเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่
ในความสนใจและเกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบล
๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดาเนินการโดยคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๕) การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาก่อนมอบหมายงาน
๖) การให้คาปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม
๗) การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ
๑ ครั้ง
ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย

-๑๖-

๖. การติดตามและประเมินผล
๖.๑ กาหนดให้พนักงานเทศบาลดาเนินการขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
เพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนการฝึกอบรม
๖.๒ กาหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา
ภายใน ๖๐ วันทาการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึง
นายกเทศบาลตาบล
๖.๓ ให้ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ ๖.๑
๖.๔ นาข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรมให้
เหมาะสมกับความต้องการต่อไป
๖.๕ ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินไปพิจารณาประกอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน
๖.๖ ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประจาปี โดย core team ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
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บัญชีแสดงกรอบอัตรากาลังของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลชีลอง ตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
กรอบอัตรากาลังเดิม
หมายเหตุ
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิ
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ระดับ
นางสาวตะวันณา เตชิณี
ปริญญาโท ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑ นักบริหารงานเทศบาล
๘
สานักปลัดเทศบาล
นางสาวรัชนี แดงสกุล
ปริญญาตรี ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
๖
งบประมาณ
นางนริศรา สิทธิวงค์
ปริญญาโท ๐๑-๐๒๐๘-๐๐๑ หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
๖
นางสาวสุจิตรา กุลแก้ว
ปริญญาโท ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑ นักพัฒนาชุมชน
๖ว
นางสาวปาริชาติ ธงเค็ง
ปริญญาโท ๐๘-๐๘๐๕-๐๐๑ นักวิชาการศึกษา
๖ว
จ.อ.สมัย แขชัย
ปริญญาตรี ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑ จพง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕
นางสาวสุดารัตน์ ฐานเจริฐ ปริญญาโท ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ
๕
นางสาวจุฑาทิพย์ เจริญบุตร ปริญญาโท ๐๑-๐๗๐๘-๐๐๑ นักวิชาการเกษตร
๔
นายภาณุวัฒน์ กุดนอก
ปริญญาตรี ๐๑-๐๒๐๖-๐๐๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
๔
นายศรายุทธ อยู่ภักดี
ปริญญาตรี ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑ นิติกร
๓
น.ส.สุพรรษา โคตรฉิมพลี ปริญญาตรี ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑ เจ้าพนักงานธุรการ
๓
กองช่าง
นายปัญญา สุวรรณทา
ปริญญาโท ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑ นักบริหารงานช่าง
๗
นายสุชาติ ขวัญดี
ปวส.
๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑ นายช่างโยธา
๔
นายประชิน น้อยแก้ว
ปริญญาตรี ๐๕-๐๕๒๔-๐๐๑ นายช่างไฟฟ้า
๒
กองคลัง
นางสุภารัตน์ แดงใส
ปริญญาโท ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑ นักบริหารงานคลัง
๗
นางสาววงเดือน แสนซื่อ
ปริญญาโท ๐๔-๐๓๐๔-๐๐๑ นักวิชาการเงินและบัญชี
๕
นางปลายฝน ชานาญวงค์ ปริญญาตรี ๐๔-๐๓๐๙-๐๐๑ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
๕
นางจานงค์ สิมมะระ
ปริญญาตรี ๐๔-๐๓๑๓-๐๐๑ นักวิชาการพัสดุ
๔
นางประภาพร รักชิด
ปริญญาตรี ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๓
กองสาธารณสุขฯ
นางรัชนี ศรีชัยวงษ์
ปริญญาโท ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑ นักบริหารงานสาธารณสุข
๗
ลูกจ้างประจา
นายปรีชา พรหมมา
ประกาศนีย
เจ้าหน้าที่ประสานงานพัฒนา
บัตร รพช.
ชุมชน

ที่
๒๒
๒๓

ชื่อ-สกุล
บุคลากรทางการศึกษา
นางบุญถม โสมีชัย
นางสาวทิวาพร กองหล้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางนวรัตน์ พลมณี
นางนิตยา บุญชูรัตนภาพ

๒๔
๒๕
๒๖ นางสาวจินตหรา ชาวประทุม
๒๗ นางสาวสมมาตร วัฒนศิริ
๒๘ นายอนุชา ประเสริฐกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
๒๙ นางรุ้งนภา งาคม
๓๐ นายอุเทน เจนบุรี

คุณวุฒิ

กรอบอัตรากาลังเดิม
เลขที่ตาแหน่ง
ตาแหน่ง

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี

๓๖-๒-๐๕๓๓
๓๖-๒-๐๕๓๔

-

ระดับ

ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
พนักงานขับรถยนต์

-

-

ผู้ดูแลเด็ก
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

-

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

หมายเหตุ

ความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ

แผนงาน / โครงการ

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา

เป้าหมาย

ตาแหน่ง
-เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ ระดับของพนักงาน
เข้าใจเกี่ยวกับ ทต. และ
เทศบาล/
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
ลูกจ้างประจาและ
มอบหมาย
พนักงานจ้างที่บรรจุ
แต่งตั้งใหม่

๑.การปฐมนิเทศ

๑.๑โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่

๒.การฝึกอบรม

๒.๑ โครงการพัฒนา
คุณธรรมและ
จริยธรรม ฯ

-เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ทต. พนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง
ทุกคน

๒.๒โรงการฝึกอบรม
ผู้บริหาร ตามแผนการ
ดาเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น

-เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทางานของ
ผู้บริหาร

พนักงานเทศบาล
ตาแหน่งผู้บริหาร

๒.๓โครงการฝึกอบรม
ผู้ปฏิบัติตามแผนการ
ดาเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างระดับ
ปฏิบัติการที่เข้าร่วม
อบรมของแต่ละคน

๒.การฝึกอบรม
(ต่อ)

จานวน
เท่ากับพนักงาน
เทศบาล/
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานที่บรรจุ
แต่งตั้งใหม่
๔๗ คน

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ปฐมนิเทศ

-

ช่วงเวลาที่บรรจุ
แต่งตั้ง - ภายใน
ปีงบประมาณ
๒๕๕๙

-พนักงานที่บรรจุใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้ดีตามที่
ได้รับมอบหมาย

-ก.ท.จังหวัด
-สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ

ภายใน
ปีงบประมาณ

-บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อบริการ
ประชาชนและดาเนิน
ชีวิตอย่างปกติสุข

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

ภายใน
ปีงบประมาณ

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

ภายใน
ปีงบประมาณ

-สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น
-สานักปลัด
เทศบาล
ตาบลชีลอง
-สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น
-หน่วยงาน
ภายนอก
-สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น
-หน่วยงาน
ภายนอก

ฝึกอบรม

เท่ากับจานวนของ
บุคลากรที่เข้ารับ
อบรม

ฝึกอบรม

เท่ากับจานวนของ
บุคลากรที่เข้ารับ
อบรม

ฝึกอบรม

๒๕๕๘๒๕๖๐

๒๕๕๘๒๕๖๐

๒๕๕๘๒๕๖๐

-มีความรู้และวิสัยทัศน์
ในการทางานเพิ่มมาก
ขึ้น

-มีความรู้และวิสัยทัศน์
ในการทางานเพิ่มมาก
ขึ้น

การติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ

แผนงาน / โครงการ

๓.การศึกษา หรือดู
งาน

๓.๑โครงการศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพ

เป้าหมาย

ตาแหน่ง
-เพื่อความรู้ที่ได้มา
คณะผูบ้ ริหาร
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน สมาชิกสภา ทต.
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างทุกคน

จานวน
๔๗ คน

-เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทางาน
พนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างทุกคน

๓๐ คน

๔.๒โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การบริการ
จัดการบ้านเมืองที่ดี

-เพื่อพัฒนาความรู้ของ
พนักงานเทศบาลในการ
บริหารในการจัดการองค์กร

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา ทต.
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้างทุกคน

๔๗ คน

๔.๓โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
สานักปลัด

-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง
สังกัดสานักปลัด

๑๘ คน

๔.๔โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองคลัง

-เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง
สังกัดกองคลัง

๘ คน

แผนงาน / โครงการ

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา

๔.การประชุมเชิง
๔.๑โครงการสัมมนา/
ปฏิบัติการ หรือการ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
สัมมนา

ความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ

วัตถุประสงค์ / เนื้อหา

๔.๕โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพิ่ม

-เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ ในการ

เป้าหมาย
ตาแหน่ง
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง

จานวน
๓ คน

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

หน่วยงาน
ดาเนินการ

การศึกษา
หรือดูงาน

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ

ภายใน
ปีงบประมาณ

-สานัก
ปลัดเทศบาล

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

ภายใน
ปีงบประมาณ

-ผู้เข้าร่วมโครงการนา
ความรู้ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ทางานในองค์กรได้
อย่างดี
-มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทางาน
เพิ่มมากขึ้น

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือ
การสัมมนา

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

ภายใน
ปีงบประมาณ

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือ สัมมนา

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

ภายใน
ปีงบประมาณ

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ
ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ
ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือ สัมมนา

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

ภายใน
ปีงบประมาณ

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ
หน่วยงาน
ดาเนินการ

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

ภายใน
ปีงบประมาณ

-มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้

ทุกส่วน
ราชการและ

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

๒๕๕๘๒๕๖๐

๒๕๕๘๒๕๖๐

๒๕๕๘๒๕๖๐

๒๕๕๘๒๕๖๐

๒๕๕๘๒๕๖๐

-มีความรู้เพิ่มมากขึ้นใน
การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร
-มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
-มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

การติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

การติดตามและ
ประเมินผล

๕.การสอนงานการ
ให้คาปรึกษาหรือ
วิธีการอื่น

ประสิทธิภาพบุคลากรใน
กองช่าง

ปฏิบัติงาน

สังกัดกองช่าง

๔.๖ โครงการประชุม
ประจาเดือนบุคลากรใน
หน่วยงาน

-ซักซ้อมการปฏิบัติงานใน
รอบเดือนที่ผ่านมา เพือ่ ใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ที่ถูกต้อง อย่างน้อย
๒ ครั้ง/เดือน
-เพื่อยกระดับความรู้ของ
บุคลากรให้สูงขึ้น

คณะผู้บริหาร/
พนักงานเทศบาล
พนักงานจ้าง

๓๕ คน

-

-ตามจานวน
บุคลากรที่ผ่านการ
ประเมินและได้รับ
การคัดเลือกให้
ศึกษาต่อ

๕.๑โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา

๕.๒โครงการอื่นๆที่
สามารถกาหนดภายหลัง
ตามความจาเป็นและ
สถานการณ์

-

-

-

หรือ
การสัมมนา

แต่ละ
หลักสูตร

๒๕๕๘๒๕๖๐

อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือ การ
สัมมนา

-

ภายใน
ปีงบประมาณ

-มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

๒๕๕๘๒๕๖๐
-ป.โท
๖๐,๐๐๐
บาท/คน/ปี
-ป.ตรี
๓๐,๐๐๐-

-

๔๐,๐๐๐
บาท/คน/ปี
-

ภายใน
ปีงบประมาณ

๒๕๕๘๒๕๖๐

ภายใน
ปีงบประมาณ

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

-สามารถนาความรู้มา
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกส่วน
ราชการ
และ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ภายใน ๗ วัน

-

-

รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ภายใน ๗ วัน

๒๕๕๘๒๕๖๐

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) ตาแหน่ งเลขที่ ๐๐-๐๑๐๑-๐๐๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ
สานักงาน
ปลัด

ปฏิบตั งิ านในฐานะปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลของเทศบาล ซึง่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก ซึง่ เป็ นตาแหน่งที่
มีหน้าที่ ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานเทศบาล โดย ควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและ
ปกครองผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ในฐานะปลัดเทศบาล หรือรองปลัดเทศบาลทาหน้าที่ทต่ี อ้ งใช้ความรู ้ ความสามารถในด้านการบริหารและด้านกฎหมาย พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทา
ความเห็นเสนอแนะและบังคับบัญชาสัง่ การ โดยความเห็นชอบของผูบ้ ริหารเทศบาล ควบคุมการปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึง่ เป็ นอานาจหน้าทีข่ อง
เทศบาล เช่น งานบริหารบุคคล งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานนิตกิ าร งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานรักษาความสงบเรียบร้อย
งานพัสดุ งานระเบียบและสัญญา งานรักษาความสะอาดและจัดระเบียบชุมชน งานจัดประชุมทารายงานและบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม งานติดต่อกับบุคคลและหน่วยงาน
ต่าง ๆ งานข้อมูลสถิติ เป็ นต้น รวมทัง้ ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ทีก่ ฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ หนังสือสัง่ การกาหนด เช่น เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.บัตร
ประจาตัว-ประชาชน เป็ นนายทะเบียนท้องถิน่ ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร เป็ นพนักงานเจ้าหน้าทีป่ ระเมินภาษี โรงเรือน ตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ เป็ นต้น
ตลอดจนให้คาแนะนาปรึกษาในการปฏิบตั งิ านแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาชี้แจงต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่
ได้รบั แต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและหน่วยงานของส่วนราชการทีส่ งั กัดและปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ่นื ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบตั งิ านดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิ งาน พิจารณาวางแผนอัตรากาลังเจ้าหน้าที่
และงบประมาณของหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สัง่ การควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนาปรับปรุง แก้ไขติดตาม
ประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อเท็จจริงในการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้วย

ชื่อ ......นางสาวตะวันณา เตชิณี ............................................ ตาแหน่ง ......ปลัดเทศบาลตาบลชีลอง ...................................... ระดับ ......๘..........
สังกัด .....สานักปลัดเทศบาล................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบทบาทและ
ภารกิจของ เทศบาล

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ทิศทางการปฏิบตั ิงานของนัก
บริ หารงานเทศบาล
๒.ทิศทางการบริ หารงานของเทศบาล /
การปรับปรุ งระบบสวัสดิการ ฯ
๓.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๔

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๔

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง ผู้อานวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ตาแหน่ งเลขที่ ๐๔-๐๑๐๓-๐๐๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึง่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองหรือ
หัวหน้าหน่วยงานอื่นที่มหี น้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก เทียบได้ระดับเดียวกัน ควบคุ มและรับผิดชอบบริหารงานการคลัง โดยควบคุมหน่วยงาน
หลายด้าน และปกครองผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาจานวนมากพอสมควร หรือปฏิบตั งิ านบริหารงานการคลังในลักษณะผูช้ านาญการและปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ่นื ตามที่ได้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบตั งิ านบริหารงานการคลังที่ตอ้ งใช้ความชานาญ โดยตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานการคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิตแิ ละวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานจัดการเงินกู ้ งานจัด
ระบบงาน งานบุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสิทธิการเบิกเงินงบประมาณ การควบคุมการปฏิบตั เิ กี่ ยวกับการเบิกจ่าย การเก็บรักษา
ทรัพย์สนิ ที่มคี ่า และหลักฐานแทนตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบตั งิ าน สรุปเหตุผลการปฏิบตั งิ านด้านต่าง ๆ พิจารณาวินิจฉัยผลการปฏิบตั งิ าน
ซึง่ จะต้องวางแผนงานด้านต่าง ๆ ให้การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานทีส่ งั กัดหน่วยงานการคลังปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลทารายงาน
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจริง เพือ่ ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์การประมาณรายรับรายจ่าย กาหนด
รายจ่ายของหน่วยงานเพือ่ ให้เกิดการประหยัดและคล่องตัวในการปฏิบตั งิ านโดย ทัว่ ไปของเทศบาล สืบหาแหล่งทีม่ าของรายได้ ดาเนินการให้มกี ารชาระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง
ๆ อย่างทัว่ ถึง ตรวจสอบการหลีกเลีย่ งภาษีแนะนาวิธีการปฏิบตั งิ าน พิจารณาเสนอแนะการเพิม่ แหล่งทีม่ า ของรายได้ ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงินและบัญชีต่าง ๆ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายวัสดุครุภณั ฑ์ การจัดซื้อ การจ้าง ร่วมเป็ นกรรมการต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย เช่น เป็ นกรรมการรักษาเงิน เป็ นกรรมการตรวจการจ้าง เป็ นกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ฯลฯ เสนอข้อมูลทางด้านการคลังเพือ่ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น ฝึ กอบรมและให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานทีส่ งั กัดและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบตั งิ านดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทาหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบตั งิ าน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าทีแ่ ละ
งบประมาณของหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัย สัง่ การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และ
แก้ปญั หาข้อขัดข้องในการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานที่รบั ผิดชอบด้วย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง ผู้อานวยการกองช่ าง (นักบริหารงานช่ าง) ตาแหน่ งเลขที่ ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึง่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก หรื อในฐานะหัวหน้ าหน่วยงาน
เทียบเท่ากองหรื อหัวหน้ าหน่วยงานอื่นที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานสูงมาก ควบคุมและรับผิดชอบการบริ หารงานช่าง โดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วยและ ปกครองผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาจานวนมากพอสมควร หรือปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับบริหารงานออกแบบและก่อสร้างในลักษณะผูเ้ ชี่ยวชาญ หรือผูม้ คี วามรู ้
ความสามารถและความชานาญในระดับเดียวกันและปฏิบตั งิ านอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ควบคุมและปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการควบคุมงานช่าง งานโยธา การวางโครงการสารวจวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ใช้ในการออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม
ครุภณั ฑ์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซมบารุงรักษาและติดตามผลวิจยั งานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบ
รูปรายการก่อสร้าง การประมาณราคา จัดพิมพ์รูปแบบ รายการต่าง ๆ ดาเนินการประกวดราคา ทาสัญญาจ้าง ควบคุมการก่อสร้าง และตรวจรับงานงวดเพือ่ เบิกจ่ายเงิน พิจารณาข้อ
ขัดแย้งต่าง ๆ ในด้านงานออกแบบและก่อสร้าง ให้บริการตรวจสอบแบบ รูปและรายการ เป็ นที่ปรึกษาในงานออกแบบและก่อสร้างของเทศบาล เพือ่ ให้มคี ุณภาพได้มาตรฐาน
สอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ตรวจแบบก่อสร้างต่าง ๆ ของเอกชนทีข่ อรับอนุญาตปลูกสร้าง ตรวจทางแบบก่ อสร้างด้านช่างโยธาและอาคาร ควบคุมตรวจสอบ
งานโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อระบายนา้ ทางเท้า คลอง อาคาร และสิง่ ก่อสร้างอื่น ๆ สวนสาธารณะ สารวจข้อมูลการจราจร สารวจและทดลองวัสดุ ควบคุมตรวจสอบซ่อมแซม
ไฟฟ้ าสวนสาธารณะ ควบคุมการใช้บารุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการงานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานสัญญา งานจัด
ตกแต่งสถานที่ ในงานพิธีทอ้ งถิ่น งานราชพิธี งานรัฐพิธี เป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็ นกรรมการควบคุมการ ก่อสร้าง เป็ นนายตรวจป้ องกันอัคคีภยั เป็ นนายตรวจเวรยาม
สานักงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายการปฏิบตั งิ าน
พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสัง่ การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา แนะนา
ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปญั หาขัดข้องในการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ และปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ่นื ที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง หัวหน้ าฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ (นักบริหารงานทัว่ ไป ๖) ตาแหน่ งเลขที่ ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๓
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในเทศบาล ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือใน
ฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตาแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป โดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วยงานและปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการ
ข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น และงานนิติการ งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรวบรวม วิเคราะห์และ ให้บริการข้อมูลสถิติที่จาเป็นต้องนามาใช้
ในการวางแผน และการประเมินผล ตามแผนงานทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผน ของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
งานวิเคราะห์และพยากรณ์ การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการ สาธารณูปโภค งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่ายของ
เทศบาลใน อนาคต งานจัดทาและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกาหนดเค้าโครงของแผน พัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจาปี การวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตาม
แผนและการประเมินผลงานตามแผน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของ
ประชาชน หรือปัญหา ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหารพิจารณา วางหลักเกณฑ์ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมและ สัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ รวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ ในการประชาสัมพันธ์และงานสารนิเทศ และงานเกี่ยวกับการส่งเสริมด้านการ
ท่องเที่ยว งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด
รัฐบาล งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานนิติการ มีหน้าที่เกีย่ วกับงานทางกฏหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัย ปัญหาข้อกฏหมาย ร่างและ
พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดทานิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและ พยานหลักฐานเพื่อดาเนินการตามกฎหมาย งาน
สอบสวน ตรวจพิจารณา ดาเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทาที่ละเมิดเทศบัญญัติ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทาหน้าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้
คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วย
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมาย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง หัวหน้ าฝ่ ายอานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) ตาแหน่ งเลขที่ ๐๑-๐๑๐๒-๐๐๒
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่ากองในเทศบาล ซึง่ มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ความยาก และคุณภาพของงานค่อนข้างสูงมาก หรือในฐานะผูช้ ่วย
หัวหน้าหน่วยงาน ซึง่ เป็ นตาแหน่งทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบเท่าได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการบริหารงานทัว่ ไป โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยงานและ
ปกครองผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาจานวนมากพอสมควร และปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบตั งิ านบริหารทัว่ ไปทีย่ ากมาก โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ
หลายด้าน เช่น งานธุรการ งานสัญญางานบุคคล งานนิตกิ าร งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน งานนโยบายและแผน งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ ยว งานรักษาความสงบ
เรียบร้อย งานจัดระบบงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ เป็ นต้น หรือปฏิบตั งิ านเลขานุการที่ ยาก
มาก เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ แปลเอกสาร กากับควบคุมการเตรียมเรื่องและเตรียมการสาหรับการประชุม การบันทึกเรื่องเสนอทีป่ ระชุม การทารายงานการประชุมและรายงานอื่น ๆ
การทาเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ การติดตามผลการปฏิบตั ิตามคาสัง่ หัวหน้าส่วนราชการ เป็ นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ฝึ กอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้าหน้าทีร่ ะดับรองลงมาและปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบตั งิ านดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังทาหน้าที่ตดิ ต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปญั หาข้อขัดข้องในการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้วย
ในฐานะผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทาหน้าทีช่ ่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง เจ้ าหน้ าทีว่ ิเคราะห์ นโยบายและแผน ตาแหน่ งเลขที่ ๐๑-๐๒๐๑-๐๐๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึง่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึง่ เป็ น
ตาแหน่งทีม่ หี น้าทีค่ วามรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีห่ รือปกครอง
ผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาจานวนพอสมควร หรือปฏิบตั งิ านวิเคราะห์นโยบายและแผนทีย่ ากมาก โดยไม่จาเป็ นต้องมีผูก้ ากับตรวจสอบ หรือผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และความชานาญ
เทียบได้ระดับเดียวกัน และปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั งิ านทีย่ ากมากเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ประสานแผน ประมวล
แผนการดาเนินการงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึง่ อาจเป็ นนโยบาย แผนงานเทศบาลและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมันคงของประเทศ
่
ทัง้ นี้
อาจเป็ นนโยบายแผนงานและโครงการระดับชาติ หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี ฝึ กอบรมให้คาปรึกษาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ่นื ที่
เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบตั งิ านดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทาหน้าที่ตดิ ต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้
คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปญั หาขัดข้องในการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทาหน้าทีช่ ่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบตั งิ านทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง นายช่ างโยธา ตาแหน่ งเลขที่ ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๑
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้ าหน่วยงานระดับกอง ซึง่ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานหรื อหัวหน้ าหน่วยงานอื่นในลักษณะเดียวกัน หรื อ
ในฐานะผู้ชว่ ยหัวหน้ าหน่วยงาน ซึง่ เป็ นตาแหน่งที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานช่างโยธา โดยควบคุม
หน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาจานวนมากพอสมควร หรื อปฏิบตั งิ านช่างโยธาในลักษณะผู้ชานาญการ หรื อมีความรู้ความสามารถและ
ความชานาญงานเทียบได้ ระดับเดียวกัน และปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับช่างโยธาในลักษณะผู้ชานาญการ โดยปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง เช่น การออกแบบ การควบคุมการก่อสร้ าง
และบารุงรักษาด้ านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้ างในงานด้ านช่างโยธา การให้ คาปรึกษาแนะนา หรื อตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สะพาน ถนน ท่อ
ระบายน ้า คู คลอง และสิ่งก่อสร้ างอื่น ๆ เป็ นต้ น ปฏิบตั ิงานสารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สารวจเพื่อการก่อสร้ าง สารวจและทดลองวัสดุ ทดลองหา
คุณสมบัตขิ องหิน สารวจ
ข้ อมูลการจราจร สารวจทางอุทกวิทยา ตรวจทานแบบ คานวณออกแบบด้ านช่างโยธา ซ่อมสร้ างวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์ในการสารวจ และ
ทดลองทุกชนิดให้ ได้ มาตรฐาน ควบคุมการใช้ การบารุงรักษาเครื่ องจักร ยานพาหนะ เครื่ องมือเครื่ องใช้ ของหน่วยงานให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชา ฝึ กอบรมและให้
คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้ าหน้ าที่ระดับรองลงมา ตอบปั ญหาและชี ้แจงเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้ าที่ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่
ได้ รับแต่งตัง้ เข้ าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สงั กัด และปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในฐานะหัวหน้ าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบตั งิ านดังกล่าวข้ างต้ นบ้ างแล้ ว ยังทาหน้ าที่กาหนดนโยบายการปฏิบตั งิ าน พิจารณาวางอัตรากาลัง
เจ้ าหน้ าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน สัง่ การ วินิจฉัย ควบคุม ตรวจสอบ ให้ คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง
แก้ ไข ติดตามประเมินผล และแก้ ปัญหาขัดข้ องในการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ วย
ในฐานะผู้ชว่ ยหัวหน้ าหน่วยงาน ทาหน้ าที่ชว่ ยหัวหน้ าหน่วยงานปฏิบตั งิ านตามที่ได้ รับมอบหมาย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง นักพัฒนาชุ มชน ตาแหน่ งเลขที่ ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึง่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานสูงมาก หรือในฐานะผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยงานซึง่ เป็ นตาแหน่งทีม่ หี น้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานด้านป้ องกันระงับอัคคีภยั สาธารณภัย โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิ งานของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผูอ้ ยู่
ใต้บงั คับบัญชาจานวนหนึ่งหรือปฏิบตั ิหน้าที่การดับเพลิงทีค่ ่อนข้างยาก โดยไม่จาเป็ นต้องมีผูก้ ากับตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง หรือผูม้ คี วามรู ้ ความสามารถ และความ
ชานาญเทียบได้ระดับเดียวกันและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานดับเพลิงทาหน้าทีพ่ จิ ารณาทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดาเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัยที่ยากพอสมควร เพือ่
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสัง่ การการควบคุมงาน และการประเมินผลงาน โดยปฏิบตั หิ น้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณาทาความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสัง่
การเกี่ยวกับการป้ องกันสาธารณภัย เป็ นต้น ให้คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่ าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
และปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานดับเพลิง นอกจากอาจปฏิบตั ิงานดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทาหน้าที่ตดิ ต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ปญั หาขัดข้องในการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้วย
ในฐานะผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยดับเพลิง ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ตาแหน่ งเลขที่ ๐๑-๐๗๐๔-๐๐๑
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้ าแผนก ซึง่ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงหรื อในฐานะผู้ชว่ ยหัวหน้ าหน่วยงานซึง่ เป็ นตาแหน่งที่มีหน้ าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ ระดับเดียวกัน รับผิดชอบการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้ อื่น ๆ โดย
ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่หรื อปกครองผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาจานวนหนึง่ หรื อปฏิบตั งิ านภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้ อื่นที่คอ่ นข้ างยาก
โดยไม่จาเป็ นต้ องมีการกากับตรวจสอบ หรื อภายใต้ การกากับตรวจสอบบ้ าง และปฏิบตั หิ น้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั งิ านที่ยากมากหรื อมีความรับผิดชอบสูงเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้ อื่น ๆ ปรับปรุงแบบแสดง
รายการ คาร้ อง และคาขอของผู้เสียภาษีให้ เหมาะสมโดยปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง เช่น พิจารณาคาร้ อง หรื อเรื่ อ งราวอื่น ๆ ในการจัดเก็บภาษี
อากร ซึง่ ได้ แก่ ภาษีโรงเรื อนและที่ดนิ ภาษีบารุงท้ องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้ า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมแผงลอย
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทา น ้าแข็งเพื่อการค้ า ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตังตลาดเอกชน
้
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ทาการโฆษณาและใช้ เครื่ องขยายเสียง ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกลู ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้ าง
อาคาร ค่าธรรมเนียมรับรองสาเนาทะเบียนราษฎร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ ตามเทศบัญญัติ ค่าปรับผู้ละเมิดกฎหมายและเทศบัญญัติ ค่าอากรการฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้ างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรงมหรสพ ค่าเช่าตลาดสด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในสวนสาธารณะ ดอกเบี ้ย
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริ หารส่วนตาบลและเงินฝากธนาคาร ค่าจาหน่วยเวชภัณฑ์ คาร้ องต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ์การเช่า และค่าชดเชย
ต่าง ๆ เป็ นต้ น ควบคุมการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ให้ ความคิดเห็นและวินิจฉัยสัง่ การในเรื่ องที่ได้ รับมอบหมาย ให้ คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบตั งิ านแก่
เจ้ าหน้ าที่ระดับรองลงมา ตอบปั ญหาและชี ้แจงเรื่ องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้ าที่ และปฏิบตั ิ หน้ าที่อื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในฐานะหัวหน้ าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบตั งิ านดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วยังทาหน้ าที่ติดต่อประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบและให้ คาปรึกษาแนะนา
และแก้ ปัญหาขัดข้ องในการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ วย
ในฐานะผู้ชว่ ยหัวหน้ าหน่วยงานทาหน้ าที่ชว่ ยหัวหน้ าหน่วยงานปฏิบตั งิ านตามที่ได้ รับมอบหมาย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตาแหน่ งเลขที่ ๐๔-๐๓๐๔-๐๐๑
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้ าหน่วยงานระดับแผนก ซึง่ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรื อในฐานะผู้ชว่ ยหัวหน้ าหน่วยงาน
ซึง่ เป็ นตาแหน่งที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของ
เจ้ าหน้ าที่ หรื อปกครองผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชาจานวนพอสมควร หรื อปฏิบตั งิ านวิชาการเงินและบัญชีที่ยากมาก โดยไม่จาเป็ นต้ องมีผ้ กู ากับตรวจสอบและปฏิบตั ิ
หน้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั งิ านที่ยากมากเกี่ยวกับงานวิชาการเงินและบัญชี โดยปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง เช่น จัดหาและดาเนินการต่าง ๆ
ในด้ านงบประมาณตลอดจนการจัดสรรงบประมาณไปให้ หน่วยงานต่าง ๆ ทารายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ ชี ้แจงคาขอ
ตังงบประมาณรายรั
้
บ-รายจ่าย ประจาปี ต่อสานักงานงบประมาณเป็ นต้ น ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลและติดตามผลการใช้ จา่ ยเงินงบประมาณรายจ่าย จัดทา
รายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแผน ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบปฏิบตั ิด้านการเงิน การงบประมาณและการบัญชี ฝึ กอบรมและให้ คาปรึกษา
แนะนาในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้ าหน้ าที่ระดับรองลงมา ตอบปั ญหาและชี ้แจงเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้ าที่และปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นที่เกี่ ยวข้ อง
ในฐานะหัวหน้ าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบตั งิ านดังกล่าวข้ างต้ นบ้ างแล้ ว ยังทาหน้ าที่ติดต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม
ตรวจสอบ ให้ คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง แก้ ไข ติดตามประเมินผล และแก้ ปัญหาขัดข้ องในการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ วย
ในฐานะผู้ชว่ ยหัวหน้ าหน่วยงาน ทาหน้ าที่ชว่ ยหัวหน้ าหน่วยงานปฏิบตั งิ านตามที่ได้ รับมอบหมาย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง นักวิชาการศึกษา ตาแหน่ งเลขที่ ๐๑-๐๘๐๕-๐๐๑
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้ าหน่วยงานระดับแผนก ซึง่ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรื อในฐานะผู้ชว่ ยหัวหน้ าหน่วยงาน
ซึง่ เป็ นตาแหน่งที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานวิชาการศึกษา งานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่หรื อผู้ปกครองผู้ใตับงั คับบัญชาจานวนพอสมควร หรื อปฏิบตั งิ านวิชาการศึกษาที่ยากมาก
โดยไม่จาเป็ นต้ องมีผ้ กู ากับตรวจสอบและปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั งิ านวิชาการศึกษาที่ยากมาก โดยปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง เช่น การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การสารวจและ
รวบรวมข้ อมูล และการให้ คาปรึกษาและอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การศึกษาวิเคราะห์ วิจยั และการพัฒนาหลักสูตรของวิชาต่าง ๆ
ในความรับผิดชอบของทางราชการ การวิเคราะห์วิจยั และการพัฒนาหนังสือและแบบเรี ยน การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา จัดทามาตรฐานสถานศึกษา ตลอดจน
การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา โดยใช้ เทคโนโลยีทางการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั ทาความเห็นสรุปรายงานและเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมการวิจยั
การศึกษา การวางโครงการสารวจเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิตทิ างการศึกษา เป็ นต้ น ฝึ กอบรมและให้ คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบัตงิ านแก่
เจ้ าหน้ าที่ระดับรองลงมา ตอบปั ญหาและชี ้แจงเรื่ องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้ าที่ นอกจากนี ้ยังทาหน้ าที่จดั ทาแผนและระบบสารสนเทศ การบริ หารงานบุคคลของ
พนักงานครูเทศบาล การจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก กิจการภายในโรงเรี ยน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย งานฝึ กและส่งเสริมอาชีพ งานกิจการ
ศาสนา ส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นที่เกี่ยวข้ อง
ในฐานะหัวหน้ าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบตั งิ านดังกล่าวข้ างต้ นบ้ างแล้ ว ยังทาหน้ าที่ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม
ตรวจสอบ ให้ คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ ไข ติดตามประเมินผล และแก้ ปัญหาขัดข้ องในการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ วย
ในฐานะผู้ชว่ ยหัวหน้ าหน่วยงาน ทาหน้ าที่ชว่ ยหัวหน้ าหน่วยงานปฏิบตั งิ านตามที่ได้ รับมอบหมาย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง นักวิชาการพัสดุ ตาแหน่ งเลขที่ ๐๔-๐๓๑๒-๐๐๑
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะผู้ปฏิบตั งิ านระดับต้ นเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุที่ยงุ่ ยากพอสมควรตามคาแนะนา แนวทางคูม่ ือปฏิบตั งิ านที่มีอยูบ่ ้ างแต่ไม่ทงหมด
ั้
โดยปฏิบตั งิ านภายใต้ การกากับแนะนาหรื อตรวจสอบงานบ้ าง หรื ออาจได้ รับมอบหมายงานบางส่วนให้ รับผิดชอบ โดยจะได้ รับคาแนะนาเป็ นพิเศษในกรณีที่มีปัญหา
และปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง เช่น จัดหา จัดซื ้อ ว่าจ้ าง ตรวจรับ เก็บรักษา ช่วยศึกษา ค้ นคว้ า รายละเอียดต่าง ๆ ของพัสดุ
เช่น วิวฒ
ั นาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้ สอย ค่าบริ การ อะไหล่ การบารุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกาหนด
มาตรฐานและคุณภาพ ช่วยวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซื ้อพัสดุ เป็ นต้ น และปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นที่เกี่ยวข้ อง

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง เจ้ าหน้ าทีบ่ ันทึกข้ อมูล ตาแหน่ งเลขที่ ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านชัน้ ต้นเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทปหรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก เพือ่ ใช้กบั เครื่องคอมพิวเตอร์ ในลักษณะทีไ่ ม่ยากภายใต้
การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชดิ หรือตามคาสัง่ หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยู่อย่างแน่ชดั หรือละเอียดถีถ่ ว้ น และปฏิบตั ิหน้าที่ อ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
แยกประเภทเอกสารข้อมูลให้ตรงกับชนิดของบัตรทีไ่ ด้วางรูปไว้แล้ว หรือให้ตรงกับกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็ก หรือจานแม่เหล็ก ทีจ่ าแนกไว้แล้ว บันทึกข้อมูล
ลงในบัตร หรือเทป หรือจานแม่เหล็กเพือ่ ใช้กบั เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครื่องเจาะหรือเครื่องบันทึก และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง เจ้ าพนักงานธุรการ ตาแหน่ งเลขที่ ๐๑-๐๒๑๒-๐๐๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านธุรการและงานสารบรรณทีต่ อ้ งใช้ความรูท้ างเทคนิคหรือวิชาการภายใต้
ปฏิบตั ิทม่ี อี ยู่อย่างกว้าง ๆ และ ปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

การกากับตรวจสอบโดยทัว่ ไป หรือตามคาสัง่ หรือแบบ หรือแนวทาง

ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่ตอ้ งใช้ความรูท้ างเทคนิคหรือวิชาการตามทีไ่ ด้ร บั มอบหมาย เช่น ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวม
ข้อมูลและสถิติทต่ี อ้ งใช้ความรูท้ างเทคนิคหรือวิชาการด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ความรูเ้ กี่ยวกับงานช่างสาขาต่าง ๆ วิทยาศาสตร์ วิ ทยาศาสตร์การแพทย์ หรือเศรษฐกิจและ
สังคม ฯลฯ การเก็บรักษา จัดทาทะเบียนยานพาหนะ การโอนกรรมสิทธิ์ ติดตามให้มกี ารซ่อมบารุงรักษา ซ่อมแซมตามกาหนดเวลาทีฝ่ ่ ายเทคนิคกาหนดไว้จาหน่าย
ยานพาหนะที่ชารุดเสือ่ มสภาพและการเบิกจ่ายพัสดุทางช่าง การตรวจสอบลงหรือเปลีย่ นแปลงรายการเก็บรักษาและให้บริการเอกสารสาคัญของทางราชการ เช่น ทะเบียน
ประวัตขิ า้ ราชการ ทะเบียนทีเ่ กี่ยวกับการค้าและอุตสาหกรรม และงานทะเบียนเอกสารเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ การรวบรวมข้อมูล หรือจัดเตรียมเอกสารและจดบันทึกรายงาน
การประชุม เป็ นต้น และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง เจ้ าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาแหน่ งเลขที่ ๐๑-๐๒๒๒-๐๐๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึง่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพงานสูงมาก หรือในฐานะผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยงานซึง่ เป็ นตาแหน่งทีม่ หี น้าที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานด้านป้ องกันระงับอัคคีภยั สาธารณภัย โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่หรือปกครองผูอ้ ยู่
ใต้บงั คับบัญชาจานวนหนึ่งหรือปฏิบตั ิหน้าที่การดับเพลิงทีค่ ่อนข้างยาก โดยไม่จาเป็ นต้องมีผูก้ ากับตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง หรือผูม้ คี วามรู ้ ความสามารถ และความ
ชานาญเทียบได้ระดับเดียวกันและปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานดับเพลิงทาหน้าทีพ่ จิ ารณาทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดาเนินการเกี่ยวกับการดับเพลิงและสาธารณภัยที่ยากพอสมควร เพือ่
ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยสัง่ การการควบคุมงาน และการประเมินผลงาน โดยปฏิบตั หิ น้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น พิจารณาทาความเห็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยสัง่
การเกี่ยวกับการป้ องกันสาธารณภัย เป็ นต้น ให้คาปรึกษาแนะนา
ในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้าหน้าทีร่ ะดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ทีเ่ กี่ ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานดับเพลิง นอกจากอาจปฏิบตั งิ านดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทาหน้าที่ตดิ ต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุง แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ปญั หาขัดข้องในการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้วย
ในฐานะผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยดับเพลิง ทาหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง นักวิชาการเกษตร ตาแหน่ งเลขที่ ๐๑-๐๗๐๘-๐๐๑
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร โดยไม่จาเป็ นต้องมีผูก้ ากับตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามที่ได้ร ับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดาเนินการปฏิบตั งิ านทีค่ ่อนข้างยากมากเกี่ยวกับวิชาการเกษตร โดยปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
อย่าง เช่น การปรับปรุงบารุงพันธ์ การขยายพันธุ ์ การคัดพันธุต์ า้ นทานโรคและศัตรูพชื การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ป๋ ยุ การเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ทีม่ คี วามยุ่งยากมากให้คาปรึกษา
แนะนาและสาธิตการปลูกพืชและการปราบศัตรูพชื ควบคุมตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจยั และทดสอบพืช พันธุพ์ ชื วัตถุมพี ษิ และปุ๋ยเคมี เพือ่ ควบคุ มและดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ควบคุมและ
จัดทารายงานและประเมินผลงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรและเผยแพร่วชิ าการใหม่ ๆ ทางด้านการเกษตร อาจได้รบั มอบหมายให้ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข ให้คาปรึกษาแนะนา ในการ
ปฏิบตั งิ านแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบตั ิหน้า ทีอ่ ่นื ทีเ่ กี่ยวข้อง

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง บุคลากร ตาแหน่ งเลขที่ ๐๑-๐๒๐๖-๐๐๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก ซึง่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู ช้ ่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึง่ เป็ นตาแหน่งทีม่ หี น้าทีค่ วาม
รับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบุคคลของเทศบาลหรือเมืองพัทยา โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจ้า หน้าที่หรือปกครองผูอ้ ยู่ใต้บงั คับบัญชาจานวน
พอสมควร หรือปฏิบตั งิ านบุคคลของ
ส่วนราชการที่ยากมาก โดยไม่จาเป็ นต้องมีผูก้ ากับตรวจสอบ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทาความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะและดาเนินการปฏิบตั งิ านที่ยากมากเกี่ยวกับงานบุคคลของส่วนราชการ โดยปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เช่น การขอกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุแต่งตัง้ โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลือ่ นตาแหน่งและการทะเบียน
ประวัติ เป็ นต้น แก้ไขระเบียบปฏิบตั เิ กี่ยวกับงานบุคคล
ของเทศบาลหรือเมืองพัทยา ฝึ กอบรมและให้คาปรึกษาแนะนาตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ และปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ่นื ที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบตั งิ านดังกล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยังทาหน้าที่ตดิ ต่อ ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษา
แนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปญั หาข้อขัดข้องในการปฏิบตั งิ านในหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้วย
ในฐานะผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทาหน้าทีช่ ่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง นิติกร ตาแหน่ งเลขที่ ๐๑-๐๒๐๒-๐๐๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านขัน้ ต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ภายใต้การกากับตรวจสอบโดยใกล้ชดิ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
เป็ นเจ้าหน้าทีช่ นั้ ต้น ทาหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องเพือ่ เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดาเนินการทางกฎหมายด้านต่าง ๆ
เช่น การร่างหรือแก้ไข เพิม่ เติมเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ การสอบสวนตรวจพิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับวินยั พนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรือ อุทธรณ์ การวินิจฉัยปัญหา
กฎหมาย การดาเนินการทางคดี การดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง จัดทานิติกรรมหรือเอกสารทีม่ ผี ลผูกพันทางกฎหมายและปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ่นื ที่ เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง นายช่ างไฟฟ้ า ตาแหน่ งเลขที่ ๐๕-๐๕๒๔-๐๐๑
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านขันต้
้ นเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้า ภายใต้ การกากับตรวจสอบโดยทัว่ ไป หรื อตามคาสัง่ หรื อแบบ หรื อแนวทางปฏิบตั ทิ ี่มีอยู่อย่างกว้ าง ๆ และปฏิบตั หิ น้ าที่
อื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เป็ นเจ้ าหน้ าที่ชนนต้
ั ้ นปฏิบตั ิงานที่คอ่ นข้ างยากเกี่ยวกับงานช่างไฟฟ้าที่คอ่ นข้ าง มีความยุง่ ยากทางเทคนิค ตามที่ได้ รับมอบหมาย เช่น ตรวจ ทดสอบ สร้ าง
ส่วนประกอบ ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง แก้ ไข ติดตังและบ
้
ารุงรักษาเครื่ องจักร เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ต้องใช้ ความละเอี ยดแม่นยาและเทคนิคพอสมควร ช่วย
คานวณรายการ และประมาณราคาในการดาเนินงานดังกล่าว รวบรวมข้ อมูลและประวัตกิ ารซ่อมและปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นที่เกี่ยวข้ อง

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง เจ้ าพนักงานการเงินและบัญชี ตาแหน่ งเลขที่ ๐๔-๐๓๐๖-๐๐๑
หน้ าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่มีหน้ าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานไม่สงู นักหรื อปฏิบตั งิ านการเงินและบัญชีที่ยากพอสมควรภายใต้ การ
กากับตรวจสอบบ้ าง และปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบตั งิ านที่ยากพอสมควร หรื อมีความรับผิดชอบไม่สงู นักเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีโดยปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง เช่ น ตรวจสอบ
หลักฐาน และใบสาคัญการเบิกจ่ายเงิน จัดทาบัญชีทวั่ ไปของราชการ เช่น ทาบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท เป็ นต้ น ช่วยพิจารณาตังงบประมาณ
้
หมวดที่ไม่มีปัญหา เช่น ค่าเช่าบ้ าน ค่าล่วงเวลา ค่าใช้ สอย ค่าวัสดุ เป็ นต้ น ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตรวจทางการตัง้ ฎีกาเบิกจ่าย ทาหนังสือโต้ ตอบเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี การงบประมาณ จัดสรรเงินงบประมาณ รายจ่ายตามยอด
ที่ได้ รับอนุมตั แิ ล้ ว ตรวจสอบงบเดือน ทารายงานการเงิน ให้ คาปรึกษาแนะนาในการปฏิบตั งิ านแก่เจ้ าหน้ าที่ระดับรองลงมา ติดต่อประสานงานและปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นที่เกี่ยวข้ อง

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๙
ตาแหน่ ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อม (นักบริหารงานสาธารณสุ ข) ตาแหน่ งเลขที่ ๐๖-๐๑๐๕-๐๐๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ ความยากและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งเป็นตาแหน่งที่มี
หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานบริหารงานสาธารณสุข โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบั ญชาจานวน
พอสมควร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน มีหน้าที่กาหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากาลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน
วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คาปรึกษาแนะนา ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขัดข้อง ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงานต่าง ๆ หลายด้านเกี่ยวกับงานสาธารณสุข เช่น การให้บริการสาธารณสุขหลายด้าน ได้แก่ การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ
การควบคุมโรค การสุขาภิบาล และอื่น ๆ การวางแผนนิเทศติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข การเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่และฝึกอบรมการสุขศึกษา การประสานงานและ
สนับสนุนการวางแผน การจัดรูป ปรับปรุงองค์การ การวางแผนกาลังคนและงบประมาณการสาธารณสุข และบริหารทรัพยากรด้านต่าง ๆ การจัดให้มีและสนับสนุนการกาหนด
นโยบายสาธารณสุข การกาหนดและพัฒนามาตรฐานและกลวิธีการดาเนินงานสาธารณสุข เป็นต้น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานหน้าที่ พิจารณาศึกษาวิเคราะห์ ทา
ความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะและดาเนินการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชานาญพิเศษ
เกี่ยวกับงานสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมในการกาหนดนโยบายและแผนงานของเทศบาลที่สังกัด ฝึกอบรมและให้คาปรึกษา
แนะนาในการปฏิบัติงานแก่ เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทาหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อ ......นางสาวสุ ดารัตน์ ฐานเจริ ญ ............................................ ตาแหน่ง ......เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน ...................................... ระดับ .....๕..........
สังกัด .....สานักปลัดเทศบาล................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)

ชื่อหลักสู ตร
(๒)

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๓

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

๑. การพัฒนาภูมิศาสตร์สารสนเทศการ
จัดการงบประมาณ ของ อปท.

-เพิ่มเสริ มทักษะความรู ้เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิ

๒. การจัดทางบประมาณรายจ่าย

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๓. ทิศทางการบริ หารงานของเทศบาล /
การปรับปรุ งระบบสวัสดิการ ฯ
๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๑

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๑

อบรม

ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ......นางสาวปาริ ชาติ ธงเค็ง ............................................ ตาแหน่ง ....................นักวิชาการศึกษา ...................................... ระดับ ......๖ ว..........
สังกัด .....สานักปลัดเทศบาล................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน
-เพิ่มเสริ มทักษะความรู ้เกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบตั ิ

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑.นักวิชาการศึกษา

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

๒. การบริ หารงบประมาณทาง
การศึกษาของ อปท.

๓

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๓.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ......นางสาวสุ จิตรา กุลแก้ว ............................................ ตาแหน่ง ....................นักพัฒนาชุมชน ...................................... ระดับ ......๖ ว..........
สังกัด .....สานักปลัดเทศบาล................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑.นักพัฒนาชุมชน

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

๒. สวัสดิการเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ

๓

๓. ศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท

๗

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
สถานบันของรัฐ/
เอกชน ที่ ก.พ.
รับรองคุณวุฒิ
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๑

อบรม

-

สถาบันการศึกษา

๑

อบรม

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

ชื่อ ......นางสาวจุฑาทิพย์ เจริ ญบุตร ............................................ ตาแหน่ง ....................นักวิชาการเกษตร ...................................... ระดับ ......๔..........
สังกัด .....สานักปลัดเทศบาล................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ความรู ้พ้นื ฐานการปฏิบตั ิราชการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)
อบรม

๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓. ความรู ้และทักษะเฉพาะตาแหน่ง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

-

อบรม

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

จัดโดย
(๗)
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ......นางสาวสุ พรรษา โคตรฉิมพลี ............................................ ตาแหน่ง ....................เจ้าพนักงานธุรการ ...................................... ระดับ ......๓..........
สังกัด .....สานักปลัดเทศบาล................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑.เจ้าพนักงานธุรการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๒.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๓.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ......นายภาณุวฒั น์ กุดนอก ............................................ ตาแหน่ง ....................บุคลากร ...................................... ระดับ ......๔..........
สังกัด .....สานักปลัดเทศบาล................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑.บุคลากร

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

๒. อบรมการปฏิบตั ิงานด้านการ
บริ หารงานบุคคล

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ......นางสุ ภารัตน์ แดงใส ............................................ ตาแหน่ง ....................นักบริ หารงานคลัง...................................... ระดับ ......๗.........
สังกัด .....กองคลัง................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. นักบริ หารงานคลัง

๒. ระบบบันทึกบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์
(E-Laas)
๓.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๓

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

ชื่อ ......นางปลายฝน ชานาญวงค์ ............................................ ตาแหน่ง ....................นักวิชาการจัดเก็บรายได้...................................... ระดับ ......๕.........
สังกัด .....กองคลัง................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. นักวิชาการจัดเก็บรายได้

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

๒. ระบบบันทึกบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์
(E-Laas)

๓

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๓. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการจัดเก็บ
รายได้

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ......นางจานงค์ สิ มมะระ ............................................ ตาแหน่ง ....................นักวิชาการพัสดุ...................................... ระดับ ......๔.........
สังกัด .....กองคลัง................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. นักวิชาการพัสดุ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

๒. ระบบบันทึกบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์
(E-Laas)

๓

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๓.การปฎิบตั ิงานด้านพัสดุและการ
จัดซื้ อจัดจ้างสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานด้าน
พัสดุของ อปท.
๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ......นางสาววงเดือน แสนซื่อ ............................................ ตาแหน่ง ....................นักวิชาการเงินและบัญชี...................................... ระดับ ......๖ ว........
สังกัด .....กองคลัง................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. นักบริ หารงานคลัง

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

๒. ระบบบันทึกบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์
(E-Laas)

๓

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๓. ระเบียบการเบิกจ่ายฯ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ......นายปัญญา สุ วรรณทา ............................................ ตาแหน่ง ....................นักบริ หารงานช่าง...................................... ระดับ ......๗.........
สังกัด .....กองช่าง................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. นักบริ หารงานช่าง

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

๒. การบริ หารงบประมาณและรายจ่าย

๓

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๓. ระเบียบเกี่ยวกับผังเมืองรวม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๔.การบริ หารงานบุคคล (ใหม่)

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๕.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ......นายสุ ชาติ ขวัญดี ............................................ ตาแหน่ง ....................นายช่างโยธา...................................... ระดับ ......๔.........
สังกัด .....กองช่าง................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. นายช่างโยธา

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

๒. งานโยธาและผังเมือง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๓. การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กของ
อปท.

๓

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ......นางนริ ศรา สิ ทธิวงค์ ............................................ ตาแหน่ง ....................หัวหน้าฝายอานวยการ...................................... ระดับ ......๖.........
สังกัด .....สานักปลัด................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. นักบริ หารงาน

๒. ๑.ทิศทางการบริ หารงานของ
เทศบาล/การปรับปรุ งระบบสวัสดิการฯ
.
๓.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ......นางสาวรัชนี แดงสกุล ............................................ ตาแหน่ง ....................หัวหน้าฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ...................................... ระดับ ......๖.........
สังกัด .....สานักปลัด................................................. เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. นักบริ หารงาน

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๒. การพัฒนาภูมิศาสตร์สารสนเทศการ
จัดการงบประมาณ ของ อปท.

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓. การจัดทางบประมาณรายจ่าย

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๔. ทิศทางการบริ หารงานของเทศบาล /
การปรับปรุ งระบบสวัสดิการ ฯ
๕.การจัดทาแผนพัฒนา

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๖.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ......นางรัชนี ศรี ชยั วงษ์ ............................................ ตาแหน่ง ....................ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม........................... ระดับ ......๗.........
สังกัด .....กองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม...... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. นักบริ หารงาน

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

๒. ความรู ้ทกั ษะเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓. ทิศทางการบริ หารงานของเทศบาล /
การปรับปรุ งระบบสวัสดิการ ฯ
๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

ชื่อ ......นางประภาพร รักชิด ............................................ ตาแหน่ง ........เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ................................ ระดับ ......๓.........
สังกัด .....กองคลัง.......................................... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ความรู ้พ้นื ฐานการปฏิบตั ิราชการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)
อบรม

๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓. ความรู ้และทักษะเฉพาะตาแหน่ง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

จัดโดย
(๗)
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ......นายประชิน น้อยแก้ว ............................................ ตาแหน่ง ........นายช่างไฟฟ้ า................................ ระดับ ......๒.........
สังกัด .....กองช่าง......................................... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ความรู ้พ้นื ฐานการปฏิบตั ิราชการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)
อบรม

๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓. ความรู ้และทักษะเฉพาะตาแหน่ง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

จัดโดย
(๗)
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ................จ.อ.สมัย แขชัย ............................................ ตาแหน่ง ........เจ้าพนักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย................................ ระดับ ......๕.........
สังกัด .....สานักปลัด......................................... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ความรู ้พ้นื ฐานการปฏิบตั ิราชการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)
อบรม

๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓. ความรู ้และทักษะเฉพาะตาแหน่ง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

จัดโดย
(๗)
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ................นายศรายุทธ อยูภ่ กั ดี ............................................ ตาแหน่ง ........นิติกร................................ ระดับ ......๓.........
สังกัด .....สานักปลัด......................................... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ความรู ้พ้นื ฐานการปฏิบตั ิราชการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)
อบรม

๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓. ความรู้และทักษะเฉพาะตาแหน่ง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

จัดโดย
(๗)
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ................นางบุญถม โสมีชยั ............................................ ตาแหน่ง ........ครู ผดู ้ ูแลเด็ก................................ ระดับ ......-.........
สังกัด .....สานักปลัด......................................... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ความรู ้พ้นื ฐานการปฏิบตั ิราชการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)
อบรม

๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓. ความรู ้และทักษะเฉพาะตาแหน่ง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

จัดโดย
(๗)
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ................นางสาวทิวาพร กองหล้า ............................................ ตาแหน่ง ........ครู ผดู ้ ูแลเด็ก................................ ระดับ ......-.........
สังกัด .....สานักปลัด......................................... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ความรู ้พ้นื ฐานการปฏิบตั ิราชการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)
อบรม

๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓. ความรู ้และทักษะเฉพาะตาแหน่ง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

จัดโดย
(๗)
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ................นายปรี ชา พรหมมา ............................................ ตาแหน่ง ........ลูกจ้างประจา...................................... ระดับ ......-.........
สังกัด .....สานักปลัด......................................... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)

ชื่อหลักสู ตร
(๒)

- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

๑. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

วิธีการพัฒนา
(๖)

จัดโดย
(๗)

อบรม

หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

อบรม

ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ................นางนวรัตน์ พลมณี ............................................ ตาแหน่ง ........ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ...................................... ระดับ ......-.........
สังกัด .....สานักปลัด......................................... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ความรู ้พ้นื ฐานการปฏิบตั ิราชการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)
อบรม

๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓. ความรู ้และทักษะเฉพาะตาแหน่ง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

จัดโดย
(๗)
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ................นางนิตยา บุญชูรัตนภาพ ............................................ ตาแหน่ง ........ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี...................................... ระดับ ......-.........
สังกัด ....กองคลัง...................................... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ความรู ้พ้นื ฐานการปฏิบตั ิราชการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)
อบรม

๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓. ความรู ้และทักษะเฉพาะตาแหน่ง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

จัดโดย
(๗)
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ................นางสาวจินตหรา ชาวประทุม ............................................ ตาแหน่ง ........ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่พสั ดุ...................................... ระดับ ......-.........
สังกัด ....กองคลัง...................................... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ความรู ้พ้นื ฐานการปฏิบตั ิราชการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)
อบรม

๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓. ความรู้และทักษะเฉพาะตาแหน่ง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

จัดโดย
(๗)
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ................นางสาวสมมาตร วัฒนศิริ ............................................ ตาแหน่ง ........ผูช้ ่วยครู ผดู้ ูแลเด็ก...................................... ระดับ ......-.........
สังกัด .....สานักปลัด......................................... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ความรู ้พ้นื ฐานการปฏิบตั ิราชการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)
อบรม

๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

จัดโดย
(๗)
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ................นายอนุชา ประเสริ ฐกุล ............................................ ตาแหน่ง ........พนักงานขับรถยนต์...................................... ระดับ ......-.........
สังกัด .....กองคลัง......................................... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ความรู ้พ้นื ฐานการปฏิบตั ิราชการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)
อบรม

๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓. ความรู ้และทักษะเฉพาะตาแหน่ง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

จัดโดย
(๗)
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ................นายอุเทน เจนบุรี ............................................ ตาแหน่ง ........พนักงานขับเครื่ องจักรกล (เบา)..................................... ระดับ ......-.........
สังกัด .....สานักปลัดเทศบาล....................................... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ความรู ้พ้นื ฐานการปฏิบตั ิราชการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)
อบรม

๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓. ความรู ้และทักษะเฉพาะตาแหน่ง

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๔.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

จัดโดย
(๗)
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ชื่อ ................นางรุ ้งนภา งาคม ............................................ ตาแหน่ง ........ผูด้ ูแลเด็ก...................................... ระดับ ......-.........
สังกัด .....สานักปลัด......................................... เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
สมรรถนะ
(๑)
- เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ
ในการปฎิบตั ิงาน รวมทั้งมีความคิด
ริ เริ มโครงการใหม่ ๆ ในการพัฒนา
งาน

ชื่อหลักสู ตร
(๒)
๑. ความรู ้พ้นื ฐานการปฏิบตั ิราชการ

หลักสู ตรการ
พัฒนา
(๓)
๒

ช่วงระยะเวลา
(๔)

เป้ าหมาย
(ครั้ง)
(๕)
ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙
๑

วิธีการพัฒนา
(๖)
อบรม

๒. การพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

๓.หลักสู ตรด้านคุณธรรมจริ ยธรรม

๒

ต.ค.๕๘-ก.ย.๕๙

๑

อบรม

จัดโดย
(๗)
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
ทต.ชีลอง /
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง

ลูกจ้างประจา
และ
พนักงานจ้างตามภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป

