แผนพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลเมืองบางกรวย
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64-2566

คำนำ
แผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลเมืองบางกรวย ฉบับนี้ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการของเทศบาลเมืองบางกรวย ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการ
จั ด ทำแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรจากกระบวนการที่ เป็ น ระบบ ได้ แก่ การวิเคราะห์ ภ าระงานเพื่ อ ประกอบการ
วิเคราะห์อัตรากำลัง การสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบางกรวย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดำเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรนี้แล้ว บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน
สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่เทศบาลเมืองบางกรวยได้

เทศบาลเมืองบางกรวย

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ส่วนที่ ๓ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

ภาคผนวก
- คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย
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ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัด พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธี คิด วิธีการทำงาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒ นาองค์การ ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริห ารความรู้ภ ายในองค์การ เพื่อให้ อ งค์การสามารถใช้และพัฒ นาความรู้ ที่มีอยู่ภ ายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม
๑.๒ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ีก ารบริห ารกิจ การบ้ า นเมือ งที ่ด ี พ.ศ.
๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีห น้ าที่ พัฒ นาความรู้ในส่วนราชการเพื่ อให้ มีลักษณะเป็นองค์การแห่ งการ
เรี ยนรู้อย่ างสม่ำเสมอ โดยต้องรับ รู้ข้อมู ล ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริ มและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสี ย ใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่ วางไว้ ตั้งแต่อดีต
จนต่อเนื่ องถึงปั จจุ บั น เน้ น การสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิช าการสมัยใหม่และนำมาปรับ ใช้กับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒ นาความรู้
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิ สัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้ า ราชการ เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการทุ ก คนเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถในวิ ช าการสมั ย ใหม่ ต ลอดเวลา
มีความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน เพื่อการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”

-๒๑.๓ การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุ คลากร ( Personal Analysis) ใช้หลั กการวิเคราะห์ แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์กร

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จุดแข็ง (Strengths)
มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์
มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

จุดอ่อน (Weaknesses)
การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค
ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกำลังใจ ที่จะทำให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกำลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก

การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
๒. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้
๓. อยู่ในวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๓. มีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี
๔. สำนักงานแคบ

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต มีความรู้ความสามารถ
มีความชำนาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ”
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ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
๒.๑ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลเมืองบางกรวย
๒. เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดขึน้ กับบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย
๓. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
๔. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม
๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา
๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย ไม่น้อยกว่า 5๐ คน เข้าร่วมการอบรม ประกอบด้วย
๑.๑ การพัฒนาคณะผู้บริหาร
๑.๒ การพัฒนาพนักงานเทศบาล
๑.๓ การพัฒนาลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวยที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี
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เพื่อให้บุคลากรทุกตำแหน่ง
ได้รับการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านบุคลากร
๑. ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร
ดังนี้
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตำแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม

วิธีการ
ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอื่น ๆ

ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ศ.๒๕64-2566

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลเมือง
บางกรวย

หมายเหตุ

-5วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้บุคลากรทุกตำแหน่ง
ได้รับการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
๑. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ มีความรู้
มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสม
๒. การจัดทำประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
๓. มีการพัฒนาจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข

วิธีการ
ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาดำเนินการ
พ.ศ.๒๕64-2566

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลเมือง
บางกรวย

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้บุคลากรทุกตำแหน่ง
ได้รับการพัฒนา

แผนงาน/โครงการ
การพัฒนาด้านอื่น ๆ
๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การทำงาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ให้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน
๓. ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ
ดำเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทำงาน
และสถานที่บริการประชาชน

ระยะเวลา
ดำเนินการ
พ.ศ.๒๕64-2566

งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลเมือง
บางกรวย

หมายเหตุ
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มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
๑. มีการมอบรางวัลให้บุคลากรดีเด่น โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
๑.๑ ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เช่น การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น

มาตรการดำเนินการทางวินัย
๑. มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน แล้วเสนอให้ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย และนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
ทราบ
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง
ยกเว้นการกระทำผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบกำหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
องค์การบริหารส่วนตำบล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง
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ส่วนที่ ๓
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนา
วิธีการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย กำหนดวิธีการพัฒนา ตามความจำเป็นและ
ความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้
๑. วิธีการดำเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝึกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร หรือ การสั ม มนารวมถึ งการประชุ ม ประจำเดื อ นในการ
ถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๑.๗ การให้การศึกษา
๒. ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา
๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64
๒.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65
๒.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕65 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕66
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น
๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น
๑.๓ กำหนดประเภทของความจำเป็น

๒. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ
การดำเนินการ โดยอาจดำเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดำเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คำปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความความสำเร็จ ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง
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ระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา
ลำ
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

๒

ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจำเดือน
กำนันผู้ใหญ่บ้าน
ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการดำเนินงาน

๓

สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม

๔
๕

สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าที่
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร อบรมครูผดู้ ูแลเด็กและผู้เกี่ยวข้อง

๖

โครงการฝึกอบรมด้านการจราจร

๗

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง

๘

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดทำแผนการดำเนินงาน

๙
๑๐

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การทบทวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

๑๑

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบแท่ง

12

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรเทศบาลเมืองบางกรวย

13

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ

งบประมาณ
ทม.บาง
กรวย
ทม.บาง
กรวย
ทม.บาง
กรวย
ทม.บาง
กรวย
ทม.บาง
กรวย
ทม.บาง
กรวย
ทม.บาง
กรวย
ทม.บาง
กรวย
ทม.บาง
กรวย
ทม.บาง
กรวย
ทม.บาง
กรวย
ทม.บาง
กรวย
ทม.บาง
กรวย

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

- ๑1 -

ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยแร้ง ประกอบด้วย
๑. นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย
กรรมการ
๓. รองปลัดเทศบาลเมืองบางกรวย
กรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองทุกกอง
กรรมการ
๔. หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ
กรรมการและเลขานุการ
๖. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เลขานุการ
๗. หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่
เลขานุการ
๘. บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมือง
บางกรวย กำหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทสรุป
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลเมื อ งบางกรวย สามารถ
ปรับ เปลี่ ย น แก้ไข เพิ่มเติมให้ เหมาะสมได้กับ กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัด
นนทบุ รี ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน
อาจเป็ นเหตุให้การพัฒ นาบุคลากรบางตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการพัฒ นามากกว่า และภารกิจบางประการ
ที่ไม่มีความจำเป็นอาจต้องทำการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้อง
กับนโยบาย บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

ภาคผนวก

