
 

 

 
 

แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566) 

 
 

ของ 

 

เทศบาลต าบลพิกุลออก   

อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
                 



ค าน า 
 

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 )  ของเทศบาลต าบลพิกุลออก ฉบับนี้  
จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕64– ๒๕๖6 )  โดยได้จัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบล     
พิกุลออก  ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลท่ีสามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการท่ีเป็นระบบ  
ได้แก่  การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง  การส ารวจความต้องการฝึกอบรม          
ของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นรูปธรรม 
           

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลพิกุลออก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรนี้แล้ว บุคลากรของเทศบาลต าบลพิกุลออก จะเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ เป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน 
สามารถสร้างผลงานท่ีดีมีมาตรฐานให้แก่ เทศบาลต าบลพิกุลออกได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร  ( พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ) ไว้ ณ ท่ีนี้ 
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ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการและการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ  ต้องมีความต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปล่ียนวิธีคิดวิธีการท างานเพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ   และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การเพื่อให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ท่ีมีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปล่ียนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑  
ระบุ ดังนี้ 
 

 “ส่วนราชการมีหน้าท่ีพัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริ มและพัฒนาความรู้
ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน   ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปล่ียนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว้   ต้ังแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
 ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
 ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 



- ๒ - 
 

๑.๓  ประกาศ ก.ทจ.จังหวัดนครนายก 
  ตาม คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี  11   พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ในหมวดท่ี ๑4 กิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล  ส่วนท่ี 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ได้ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาล   
ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี  โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล ลงวันท่ี  11  พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒88 - 326  จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลพิกุลออกและจัดท าให้
ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลพิกุลออก 

๑.๔  การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพื่อให้การ
อ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีเจ้าหน้าท่ีและผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัติ 
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ านวนเจ้าหน้าท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     ส่วนราชการยังขาดความเช่ือมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ท่ีเป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าท่ีมีความตระหนักในหน้าท่ีและความ  
     รับผิดชอบต่องานท่ีปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดส่ิงจูงใจ   
     และขวัญก าลังใจ ท่ีจะท าให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าท่ีทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
๕.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 



- ๓ – 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนาเทศบาลดี   
๒. มีความคุ้นเคยกันท้ังหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยู่กระจายท่ัวเขตเทศบาล ท าให้รู้

สภาพพื้นท่ี ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท

เพิ่มข้ึน  
 

๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
 
 

 
การวิเคราะห์ในระดบัองคก์ร 

 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายท่ี 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
๔. มีความรู้เฉล่ียระดับปริญญาตรี 
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ

ท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล 

๑. ขาดความกระตือรือร้น 
๒. มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มท่ี 
๓. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. พื้นท่ีพัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี

บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี  เช่น  นักวิชาการเกษตร   
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ

บางประเภทไม่มี/ไม่พอ  
๖. ส านักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆส าหรับใช้อ้างอิง

และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     เทศบาลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การด าเนินการทางวินัย
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง   

๒. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
จ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
ท างานได้ ครอบคลุมภารกิจของเทศบาลต าบล       

๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ี        
จ านวนประชากร   และภารกิจ     
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบคุลากร 
 
 

โครงสร้างปัจจบุนั 
 

 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลต าบลพิกุลออก จะเป็นการพัฒนาโดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนท่ีต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรท่ีมี
คุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าท่ีวางแผนอัตราก าลัง สรรหาท้ังการบรรจุแต่งต้ัง การโอนย้าย และ
ประเมินผลเพื่อการเล่ือนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง 
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลพิกุลออกท่ีจะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

นายกเทศมนตรี 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่ังการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกเทศมนตรี 

ท างานตามค าส่ัง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉยั 

 

   

 

 

ประเมินผล 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร 

 

“ภายในปี ๒๕64 - 2565  บุคลากรของเทศบาลต าบลพิกุลออก  จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มี
ความรู้ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าท่ี  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึง
พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ” 

 

วิสัยทัศน์     บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โปร่งใส ประทับใจ บริการรวดเร็วและตรวจสอบได้ 
พันธกิจ       1. วางแผนระบบบริหารงานบุคคล 
                2. บริหารงานบุคคลด้วยระบบ คุณธรรม เสริมสร้างวินัย โปร่งใส ยุติธรรม รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
                3. ส่งเสริมสวัสดิการและบริการที่ดี ให้กับบุคลากร 
                4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา ระบบการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
เป้าหมาย    1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
                2. เพ่ือเสริมสร้างและป้องกันมิให้ข้าราชการ และพนักงานจ้างกระท าผิดวินัย 
                3. เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
                4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีจิตใจมุ่งมั่น ให้บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้องประทับใจ 
                5.เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
                6. เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                7. เพ่ือให้มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค 

 

     นายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 
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ส่วนที่ ๒ 
เป้าหมายการพัฒนา 

 
๒.๑  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพื่อน าความรู้ท่ีมีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลต าบลพิกุลออก 
 ๒.  เพื่อให้มีการปรับเปล่ียนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด   และการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลต าบลพิกุลออก 
 ๓.  เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลพิกุลออก  ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
 ๔.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง   
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลพิกุลออก ประกอบด้วย  

๑.๑  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
๑.๒  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาเทศบาล 
๑.๓  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  
๑.๔  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 
๑.๕  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

๒. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลพิกุลออกทุกคนท่ีได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองท่ีดี 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
ด าเนินการสรรหาบุคลากรให้
เหมาะสมกับต าแหน่ง 

ด้านการสรรหา 
1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพื่อใช้การก าหนดโครงการ
สร้างและกรอบอัตราก าลังท่ีรองรับภารกิจของเทศบาลต าบล
พิกุลออก 
1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนสรรหาข้าราชการและ
พนักงานให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง หรือทดแทนอัตราก าลังท่ี
ลาออก หรือโอนย้าย 
1.3 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่ต้ังเข้ารับ
ราชการหรือประกาศรับโอนย้าย พนักงานส่วนท้องถิ่น มา
ด ารงต าแหน่งท่ีว่าง หรือประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุ
เป็นพนักงานจ้าง ตามต าแหน่งท่ีว่าง 
1.4 แต่งต้ังคระกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร 
1.5 การคัดเลือกบุคคลเพื่อเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ด าเนินการประกาศสรรหา
พนักงานจ้าง  
-ด าเนินการประกาศ
ประชาสัมพันธ์ในต าแหน่ง
ท่ีว่างตามแผนอัตราก าลัง 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามเทศ
บัญญัติ       

ทต.พิกุลออก 

 

 

 

 



วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพื่อให้พนักงานเทศบาลได้มี
ความรู้ไปพัฒนาต าแหน่ง
หน้าท่ีของตนเอง 

2.ด้านการพัฒนาบุคลากร 
๑.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี ้
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มท่ี โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ 
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการท างาน
ตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
สมาชิก สภา. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษา
ดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

 
-มีการด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีพ.ศ.2564-2566 
โดยพิจารณาบุคลากร เข้า
รับการอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ตามสายงานต าแหน่ง 
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรฯ 

-มีการวางแผนพิจารณาส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามสายงาน
ความก้าวหน้า ใน
แผนพัฒนาบุคลากรฯ 

 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามเทศ
บัญญัติ       

ทต.พิกุลออก 

 



วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุก
คนทุกมีแรงจูงใจในการท างาน 

3 ด้านการธ ารง รักษาไว้ และแรงจูงใจ 
3.1 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวทางเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ 
3.2 ด าเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุง ข้อมูลบุคลากรใน
ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
3.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ 
ท่ีเป็นธรรมเสมอภาคและสามารถตรวจสอบได้ 
3.4 จัดให้มีการพิจารณาความดีความชอบ ตามผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค และสามารถ
ตรวจสอบได้ 
3.5 จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี แก่บุคลากรในด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ด้านความปลอดภัยในการท างาน 
ด้านการมีส่วนร่วมในการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- หน่วยงาน มีการ
ประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายงาน
ต าแหน่ง ให้บุคลากรทราบ
พร้อมท้ังให้ค าปรึกษา
ดังกล่าว 
- หน่วยงาน ด าเนินการ
ปรับปรุงระบบดังกล่าว ตาม
ระยะท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด 
- หน่วยงานมีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัด โดยผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ ดูแล ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จนถึง
คณะกรรมการกล่ันกรองผล
การพิจารณาผลการปฏิบัติ
ราชการ ให้ความรู้ทักษะ
และสมรรถนะทุกคนอย่าง
เป็นธรรมเสมอภาค และ
เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามเทศ
บัญญัติ       

ทต.พิกุลออก 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน
ทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

4.การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย 
4.1 แจ้งให้บุคลากรในสังกัด รับทราบถึงประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และข้อบังคับเทศบาลต าบลพิกุลออก 
ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
4.2 ให้ผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการควบคุม ก ากับ
ติดตาม และดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
4.3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
 
 
 
 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้
เจ้าหน้าท่ีรับทราบประมวล
จริยธรรมข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น และข้อบังคับของ
เทศบาลต าบลพิกุลออก ว่า
ด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

-ด าเนินการแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาลต าบลพิกุลออก โดย
ออกค าส่ังทุกส่วนราชการให้
ครบทุกต าแหน่งงานท่ีมี 

- มีการด าเนินงานตามแผน 
โดยสรุปรายงานผลการ
ด าเนินการแผนส่งเสริม วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน 

-มีกิจกรรมการแสดง

พ.ศ.๒๕64  - ๒๕๖6 ตามเทศ
บัญญัติ       

ทต.พิกุลออก 

 



เจตนารมณ์ของผู้บริหาร
และพนักงานเทศบาลในการ
ต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน โดยการกล่าว
ปฏิญาณตนประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการ
ทุจริต  

-มีการกิจกรรม ทุกวันศุกร์ 
สวมชุดผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมความเป็นไทย 

- มีกิจกรรมท าความสะอาด
ลานวัด  

- มีกิจกรรมการเข้าแถว
เคารพธงชาติ  
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ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 
เทศบาลต าบลพิกุลออก  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ

พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เก่ียวกับ 

๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๒ พระราชบัญญัติสภาต าบลและเทศบาลต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เก่ียวกับ 
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ 
๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล ตามหน้าท่ีความ

รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
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๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๙. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๓. จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการ 

  เดียวกันได้ 
 

 ๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพรอ้มเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เช่ือมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

   
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา
และการติดตามประเมินผล 

(1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม 
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ส่วนที่ 4 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

วิธีการพัฒนา 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ของเทศบาลต าบลพิกุลออก 
ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดือนของเทศบาล
ต าบลในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 

๑.๖ การมอบหมายงาน 
๑.๗ การให้การศึกษา 

 
                    ๒. แนวทางการด าเนินการ 
                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของเทศบาลต าบลพิกุล
ออก นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการ
ไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ เทศบาลต าบลพิกุลออก ด าเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดย
เทศบาลต าบลพิกุลออกจัดส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานเทศบาล
ของเทศบาลต าบลพิกุลออก เป็นผู้ด าเนินการ 
                   ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕64 
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕65 
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕65 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           เทศบาลต าบลพิกุลออก  จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วน
ท่ี ๕ 

/แผนภาพ... 
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนนิงานการพัฒนาบคุลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มตน้ 

 
 
๑.๑  แต่งต้ังคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหนา้ที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



-14- 
 

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
     เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เคร่ืองมือการพฒันาบุคลากร 

(Development Tools) 

การฝึกอบรมในหอ้งเรียน 

(Classroom Training) 

 

เคร่ืองมืออื่นๆ  

ท่ีไม่ใช่การฝึกอบรมในหอ้งเรียน                                      

(Non Classroom Training) 

 

กองฝึกอบรมเป็นผูรั้บผดิชอบ 
 ความรู้อยูติ่ดตวัไม่นานประมาณ 
๑ – ๒ สัปดาห์ 

 การเรียนรู้ระยะสั้น   (Short 
Term Learning) 
 

ผู้บังคบับัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผูรั้บผดิชอบ 

 การเรียนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning) ไดแ้ก่ 

 การสอนงาน (Coaching) 

การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training : OJT) 

โปรแกรมองคก์รพ่ีเล้ียง (Mentoring Program) 

การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 

การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) 

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

การใหค้ าปรึกษาแนะน า (Consulting) 

การติดตาม/สงัเกต (Job Shadowing) 

การท ากิจกรรม (Activity) 

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Self Learning) 

การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 

การดงูานนอกสถานท่ี (Site Visit) 

การใหข้อ้มลูป้อนกลบั (Feedback) 

การฝึกงานกบัผูเ้ชี่ยวชาญ (Counterpart) 

การเปรียบเทียบกบัคู่แขง่ / คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) 

การประชุม / สมัมนา (Meeting / Seminar) 

การใหทุ้นการศึกษา (Scholarship) 
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เครื่องมือในการพัฒนาบคุลากร 

ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบคุลากร 

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน    
   (Classroom Training) 
 

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลาย
กลุ่มงาน/ต าแหน่งงาน โดยมีส านักงาน
ปลัดเทศบาล ท าหน้าท่ีด าเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนาของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.  พัฒนาความสามารถที่เป็นจุดแข็งของ
บุคลากรให้ดีข้ึนกว่าเดิม 

๓. เตรียมความพร้อมส าหรับต าแหน่งงานที่
สูงข้ึน ท าให้ผู้บังคับบัญชาและบคุลากรเกิด
ความมั่นใจว่าจะสามารถรับผิดชอบงานที่
ได้รับมอบหมายเมื่อได้รับการเลื่อนต าแหน่ง
งานในอนาคต 

๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น 
(Talented People) หรือผู้สืบทอด
ต าแหน่งงาน (Successors) ที่จะก้าวข้ึนสู่
ต าแหน่งงานระดับบริหารต่อไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่
จ าเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนามเท่าน้ัน 
อาจจะเป็นการสอนงานนอกภาคสนาม 
โดยส่วนใหญ่หัวหน้างานโดยตรงจะท า
หน้าท่ีสอนงานให้กับบุคลากร 

1. เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน   
    ผู้สอนชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้

บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อม

ก่อนที่จะเลื่อนต าแหน่ง ผู้สอนต้องทบทวน
ผลงาน ความสามารถที่มีอยู่ และก าหนด
เป้าหมายในการสอนงาน  โดยเน้นการ
พัฒนาความสามารถในต าแหน่งที่บุคลากร
จะเลื่อนข้ึนไป 

๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน ผู้สอนจะต้องค้นหาความสามารถที่
โดดเด่น/ ที่ต้องปรับปรุง และจัดล าดับ
ความส าคัญของความสามารถที่จะต้องพัฒนา 
หรือต้องการเสริมและพัฒนา 

๓. การฝึกอบรมในขณะ 
   ท างาน  
   (On the Job Training  
    : OJT) 
 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติ
จริง โดยมีผูส้อนที่เป็นหัวหน้างานหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ี
ประกบเพ่ืออธิบายและชี้แนะ ซึ่ง
เครื่องมือน้ีจะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับ
การสอนงาน 

ใช้ส าหรับบคุลากรใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาท างาน 
สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนต าแหน่ง มีการ
ปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ ๆ เพ่ือ
สอนให้บุคลากรทราบและเรียนรู้เก่ียวกับคู่มือ
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือการ
ท างาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
กับการท างาน (Rules & Regulation) หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถ
ท างานตามท่ีได้รับมอบหมายได้ 
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เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๔. โปรแกรมองค์กรพ่ีเลี้ยง   
    (Mentoring  
    Program) 
 

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การท างาน
ร่วมกับผู้อื่นภายในองค์การ องค์การบางแห่ง
เรียก Buddy Program  ซึ่งบุคลากรจะมีพ่ี
เลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้ดูแลเอาใจใส่ และ
พูดคุยกับบุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ 

๑. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนในองค์การได้
อย่างมีความสุข สามารถปรับตัวเข้ากับ
องค์การ   เพ่ือนร่วมงาน และ
สภาพแวดล้อมในการท างานที่แตกต่าง
จากองค์การเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีพ่ีเลี้ยงท าหน้าท่ีในการสร้าง
ความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย และ
บรรยากาศที่ดีในการท างาน รวมทั้งเป็น
แบบอย่าง (Role Model) ที่ดีให้แก่
บุคลากรใหม ่

๒. เพ่ือช่วยบุคลากรที่ก าลังจะปรับต าแหน่ง
ให้เติบโตข้ึนในองค์การ พ่ีเลี้ยงจะท า
หน้าท่ีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ
ท างานรวมถึงข้อควรระวังและความ
ขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนจากงานใหม่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
๕.  การเพ่ิมคุณค่าในงาน 
     (Job Enrichment) 
 

เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้าทายมาก
ข้ึน ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิเคราะห์ 
การวางแผนงานมากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ 

๑.  Renewal – การท าให้เกิดความแปลก
ใหม่ ไม่ให้บุคลากรเกิดความเบื่อหน่าย 
โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน บุคคล
ที่จะต้องติดต่อประสานงานด้วย เปลี่ยน
มุมมองหรือความคิดจากงานเดิม 

๒.  Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความช านาญมากข้ึน 
พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดข้ึนจากการ
ท างานใหม่ ๆ 

๓.  Specialization – การช านาญในงาน
เป็นพิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการ
บริหารจัดการงานน้ันที่ลึกข้ึน ยากและท้า
ทายมากข้ึน 
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เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๖. การเพ่ิมปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เน้นการมอบหมายงานที่มากข้ึน เป็นงานที่มี
ข้ันตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรืออาจจะเป็นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคย
ปฏิบัติ แต่งานที่ได้รับมอบหมายไม่ยาก
หรือไม่ต้องใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการท างานให้กับบุคลากร
โดยเฉพาะทักษะในด้านการบริหารจัดการ 
(Managerial Competency) ที่เพ่ิมข้ึนจาก
การบริหารงานที่มีปริมาณท่ีมากข้ึนกว่าเดิมที่
เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะ
การบริหารเวลา ทักษะการแก้ไขปัญหาและ
ตัดสินใจ การบริหารทีมงาน การสอนและการ
พัฒนาทีมงาน (เหมาะส าหรับบุคลากรที่ท างาน
เดิม ๆ   ซ้ า ๆ มาเป็นระยะเวลานาน) 
 

๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ   
    (Project   
    Assignment) 
 

เน้นการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ
โครงการระยะยาว ไม่สามารถท าให้เสร็จ
ภายในวันหรือสองวัน เป็นโครงการพิเศษที่
บุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติ
หรือเป็นโครงการที่เพ่ิมข้ึนจากงานประจ าท่ี
รับผิดชอบ 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุดแข็ง
และจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการที่
มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติ เป็นเครื่องมือใน
การฝึกทักษะในการท างาน (Skill-based) 
โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องในงาน
น้ัน บางองค์การน ามาใช้ในการเลื่อนระดับ
ต าแหน่งงาน การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น 
และการหาผู้สืบทอดทายาทต าแหน่งงาน 
 

๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหน่ึงไปยัง
อีกงานหน่ึง เพ่ือเรียนรู้งานน้ัน ตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด โดยส่วนใหญ่มักใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของ
ผู้บริหารก่อนการปรับต าแหน่ง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิดการ
ท างานที่หลากหลายด้าน เป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ของบคุลากรให้เรียนรู้งานมากข้ึน 
จึงเหมาะส าหรับบคุลากรที่เตรียมความพร้อมใน
การรับผิดชอบงานที่สูงข้ึน หรือเป็นกลุ่มคนที่มี
ผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High 
Performance and High Potential) 
 

๙.  การให้ค าปรึกษา 
     แนะน า    
     (Consulting) 
 

เน้นการให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อบุคลากรมี
ปัญหาที่เกิดข้ึนจากงานที่รับผิดชอบ หัวหน้า
งานจะต้องท าหน้าท่ีให้แนวทาง เคล็ดลับ 
และวิธีการเพ่ือให้บุคลากรสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึนน้ันได้ 

เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับบุคลากร
ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน 
และน ามาก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้อง
น าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ ได้แก่  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับบุคลากร 
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะและ
ความรู้ต่างๆ 
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๑๐. การติดตาม/สังเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ และ
การติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ในงานน้ัน ๆ 
เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้เวลามากนักในการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร เน่ืองจาก
บุคลากรจะต้องท าหน้าท่ีสังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหน้างาน 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะที่
จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน ขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดข้ึนจริง รวมถึง
การแสดงออกและทัศนคติของแม่แบบหรือ Role 
Model ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term 
Experienced) ระยะเวลาต้ังแต่หน่ึงวันไปจนถึง
เป็นเดือนหรือเป็นปี  มักใช้ในการพัฒนา
บุคลากรที่มศีักยภาพสูง (Talent) หรือการพัฒนา
คนเก่ง หรือให้บุคลากรทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการ
ท างานของผู้อื่นเพ่ือน ามาปรับปรุงการท างาน
ของตนเองให้ดีข้ึน หรือใช้ในการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร (Career 
Path) 

๑๑.  การท ากิจกรรม  
        (Activity) 
 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไม่ต้อง
มีระยะเวลาหรือข้ันตอนการด าเนินงานมาก
นัก ความส าเร็จของเครื่องมือดังกล่าวน้ีต้อง
อาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในการ
รับผิดชอบกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 

เพ่ือให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองซึ่งกัน
และกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงช่วย
สร้างบรรยากาศและสร้างขวัญก าลังใจที่ดีในการ
ท างาน ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึกสนุกสนาน
ในระหว่างวันท างาน อันส่งผลให้ผลผลิตหรือผล
การปฏิบัติงานเพ่ิมสูงข้ึน และมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

๑๒.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก
แหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อ่าน
หนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก Work 
Instruction หรือ ค้นคว้าข้อมูลผ่าน 
Internet หรือเรียนรู้จาก e-Learning 
หรือ สอบถามผู้รู้ เป็นต้น 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลา
ในการปฏิบัติงานเท่าน้ัน บุคลากรสามารถ
แสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่อง
ทางการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ท่ีต้องการได้ วิธีน้ี
เหมาะกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ (Self Development) 
โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี 
และมีศักยภาพในการท างานสูง (Talented 
People) 
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เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑๓.  การเป็นวิทยากร  
       ภายใน  
       (Internal Trainer) 
 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถใน
การถ่ายทอด รักการสอนและมีความรู้ใน
เรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายให้บุคคล
เหล่าน้ีเป็นวิทยากรภายในองค์การท า
หน้าท่ีจัดอบรมให้ กับบุคลากรใน
หน่วยงาน 
ต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้บุคลากรได้
แสดงผลงานจากการเป็นวิทยากรภายในให้กับ
บุคลากรภายในองค์การ วิธีน้ีเหมาะส าหรับ
บุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานที่
รับผิดชอบ มีความช านาญในงานเป็นอย่างมาก 
เช่น หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร 
 

๑๔. การดูงานนอก   
      สถานที่  
      (Site Visit) 
 

เน้นการดูระบบและข้ันตอนงานจาก
องค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice) 
ในเรื่องที่ต้องการดูงาน เพ่ือให้บุคลากร
เห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่ประสบ
ความส าเร็จ อันน าไปสู่การปรับใช้ใน
องค์การต่อไป 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ การ
ได้เห็นรูปแบบการท างานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
หรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ดีจากองค์การ
ภายนอก มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ให้ดีข้ึน วิธีน้ีเหมาะกับบุคลากรต้ังแต่ระดับ
ผู้จัดการข้ึนไป  
 

๑๕. การให้ข้อมูล 
      ป้อนกลับ   
      (Feedback) 
 

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
แจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากร 
เพ่ือให้บุคลากรปรับปรุง พัฒนา
ประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ท างาน 

เพ่ือรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ท างานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดข้ึนของตัวบุคคล
หรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen) 
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving) 
 

๑๖. การฝึกงานกับ 
      ผู้เชี่ยวชาญ  
      (Counterpart) 
 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในเรื่องน้ัน เป็นการฝึกงาน
ภายนอกสถานที่หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ให้เข้ามาฝกึงานกับบุคลากรภายใต้
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

เพ่ือให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน 
และบุคลากรที่มศีักยภาพสูง ซึ่งมคีวามสามารถ
ในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีจ ากัด เพ่ือให้น าความรู้ที่ได้รับจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอื่น ๆ 
ในองค์กรต่อไป 
 

๑๗. การเปรียบเทียบ 
      กับคู่แข่ง/  
      คู่เปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เน้นการน าตัวอย่างของข้ันตอนหรือ
ระบบงานจากองค์การอื่นที่เป็นตัวอย่าง 
(Best Practice) มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับข้ันตอนหรือระบบงาน
ปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้นจูงใจบุคลากรให้เห็น
ถึงสถานะของหน่วยงานเทียบกับองค์การ
ที่เป็น Best Practice 

เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีดีที่สุด หรือได้
เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากรระดับ
หัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูง ท่ีมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และ
ปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองให้
เป็นไปตามหรือสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่ง
ภายในหรือภายนอกหน่วยงานและองค์การ 
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
๑๘. การประชุม/ สัมมนา  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่
หลากหลาย ผู้น าการประชุม/สัมมนาจึงมี
บทบาทส าคัญมากในการกระตุ้นจูงใจให้
ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาน าเสนอความ
คิดเห็นร่วมกัน 

เพ่ือให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก
ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป็นการ
เรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ ๆ 
รวมถึงการหารือหรือระดมความคิดเห็นกันใน
หัวข้อใดหัวข้อหน่ึง 

๑๙. การให้ทุนการศึกษา  
      (Scholarship) 
 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ประสบการณ์มากข้ึนจากอาจารย์
ผู้สอน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้เรียน
ด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลา
การท างานหรือเวลาส่วนตัวในการขอรับ
ทุนจากองค์การ 

เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาท างานปกติ หรือ
นอกเวลาท างานในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม
ในระดับที่สูงข้ึน โดยศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการท างานปัจจุบันของบุคลากร 
หรือการท างานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์ต่อ
การเลื่อนระดับหรือต าแหน่งงานที่สูงข้ึนต่อไปใน
อนาคต 
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  วิธีการพัฒนา  
 แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) 

 

วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕66 
(จ านวน

คน) 

เทศบาล 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
๑ 
 
 
 
๒ 
 
 
๓ 
 
 
 
 
๔ 
 
 
 
 
5 
 
 
 

หลักสูตรเก่ียวกับปลัดเทศบาลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสูตรเก่ียวกับรองปลัดเทศบาล
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสูตรเก่ียวกับหัวหน้าส านักปลัด
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสูตรเก่ียวกับผู้อ านวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสูตรเก่ียวกับผู้อ านวยการกอง
ช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ปลัดเทศบาล ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากย่ิงข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของรอง
ปลัดเทศบาล ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากย่ิงข้ึน 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการกองแต่ละกอง ให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากย่ิงข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการกองแต่ละกอง ให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากย่ิงข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการกองแต่ละกอง ให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าท่ีที่รับผิดชอบมากย่ิงข้ึน 

ปลัดเทศบาล   ได้รับการฝึกอบรม     
๑ ครั้ง/ปี   
 
 
รองปลัดเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม  ๑ ครั้ง/ปี   
 
ผู้อ านวยการ แต่ละกองได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
ผู้อ านวยการ แต่ละกองได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
ผู้อ านวยการแต่ละกองได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 

๑ 
 
 
 

2 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 
 

๑ 
 
 

 
2 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 
 

๑ 
 

 
 

2 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕66 
(จ านวน

คน) 

เทศบาล 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 

12 
 
 

 
หลักสูตรผู้บริหารการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสูตรเก่ียวกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้อง 
 
หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสูตรเก่ียวกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หลักสูตรเก่ียวกับนิติกรหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
หลักสูตรเก่ียวกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการคลัง
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 
เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ผู้อ านวยการแต่ละกอง ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากย่ิงข้ึน 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน  
 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 

 
ผู้อ านวยการแต่ละกองได้รับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี
 

 
1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

 
1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

 
1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕66 
(จ านวน

คน) 

เทศบาล 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
 

13 
 
 
 

14 
 
 
 

15 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
 
 
 

18 
 
 
 

19 
 
 

 
หลักสูตรเก่ียวเจ้าพนักงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสูตรเก่ียวกับช่างโยธา/นายช่าง
โยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่
เก่ียวข้อง 
 
หลักสูตรเก่ียวกับเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสูตรเก่ียวกับครูผู้ดูแลเด็กแต่ละ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสูตรเก่ียวกับพนักงานจ้างแต่ละ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 

 
พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ป ี
 
 
ครูเทศบาล ได้รับฝึกอบรม  
1 ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานจ้าง ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี
 

 
1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

 
1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

 
1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค์ การด าเนินการ 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕64 
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕65 
(จ านวน

คน) 

ปี ๒๕66 
(จ านวน

คน) 

เทศบาล 
ด าเนินการ

เอง 

ส่งฝึกอบรม
กับหน่วยงาน

อื่น 
 

20 
 
 
 

21 
 
 
 
 

22 

 
การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
 
 
 
การท าแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเพ่ือการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
 
 
เพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน 
 
 

 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ได้รับการฝึกอบรม 1 ครัง้/ป ี
 
 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง /ป ี
 
 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม 
1 ครั้ง /ป ี

 
55 

 
 
 

54 
 
 
 
 

54 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 

 
 
 

54 
 
 
 
 

54 
 
 
 
 
 
 

 

 
55 

 
 
 

54 
 
 
 
 

54 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

- 25 - 

 
ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

 
ล า 

ดับที่ 
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน   - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม  ทุก
คน 

งบ ทต.  
พิกุลออก 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ ทต.  
พิกุลออก 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพใหพ้นักงาน
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและ ผู้บรหิารท้องถ่ิน 

งบ ทต.  
พิกุลออก 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคัญเสนอผู้บงัคับบัญชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารท้องถ่ิน 

งบ ทต.  
พิกุลออก 

             

 
 

 
 
 
 
 



 
 

- 26 - 

 
ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

 
ล า 

ดับที่ 
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน   - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม  ทุก
คน 

งบ ทต.  
พิกุลออก 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ ทต.  
พิกุลออก 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพใหพ้นักงาน
เทศบาล สมาชิกสภาและ ผู้บริหารท้องถ่ิน 

งบ ทต.  
พิกุลออก 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคัญเสนอผู้บงัคับบัญชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

งบ ทต.  
พิกุลออก 

             

7 จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารท้องถ่ิน 

งบ ทต.  
พิกุลออก 

             

 
 
 
 
 
 
 



 
 

- 27 - 

 
ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 
ล า 

ดับที่ 
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
๖6 

ก.พ. 
๖6 

มี.ค. 
๖6 

เม.ย. 
๖6 

พ.ค. 
๖6 

มิ.ย. 
๖6 

ก.ค. 
๖6 

ส.ค. 
๖6 

ก.ย. 
๖6 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน   - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสริม  ทุก
คน 

งบ ทต.  
พิกุลออก 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเก่ียวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ ทต.  
พิกุลออก 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพใหพ้นักงาน
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและ ผู้บรหิารท้องถ่ิน 

งบ ทต.  
พิกุลออก 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคัญเสนอผู้บงัคับบัญชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

งบ ทต.  
พิกุลออก 

             

7 จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้พนักงานเทศบาล สมาชิกสภา
และผู้บริหารท้องถ่ิน 

งบ ทต.  
พิกุลออก 
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มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลงัใจ   

๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ท่ัวไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงช่ือเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาท่ีหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  

เป็นต้น 
 

มาตรการด าเนนิการทางวนิยั  

๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดท่ีกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดเทศบาลต าบล  และ
นายกเทศบาลต าบลทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  
๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานท่ีราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนท่ีนอกเหนือจากท่ีกฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือเทศบาลต าบล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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ส่วนที่  5 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 
 

ความรู้พื้นฐาน 
ในการ

ปฏิบตัิงาน 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/
เนื้อหา 

เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานการด าเนินการ การตดิตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

1.การปฐมนิเทศ 1.1โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม ่

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจใน
หน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ระดับพนักงาน
เทศบาล/
พนักงานจ้างที่
บรรจุใหม ่

จ านวนเท่ากับ
พนักงาน
เทศบาล/
พนักงานจ้างที่
บรรจุใหม ่

ปฐมนิเทศ       - ช่วงเวลาที่บรรจุแต่งต้ัง -พนักงานที่บรรจุหรือจ้างใหม่มี
ความรู้ความเข้าใจและวิธี
ปฏิบัติงานเบื้องต้น 

เทศบาล ทดสอดตามแบบที่ 
ก าหนดและ 
รายงานผลต่อ 
ผู้บังคบับัญชา 

2.การฝึกอบรม 2.1 โครงการ 
ฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์การจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

เพื่อพัฒนา
ความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
ตามอ านาจ
หน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

เท่ากับระดับ
ของพนักงาน
เทศบาล/ 
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้าง 

เท่ากับจ านวน 
ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

ฝึกอบรม 30,000 ภายในปีงบประมาณ
2564-2566 

-มีความรู้และวิสัยทัศน์ในการ 
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก 
ขึ้น 

หน่วยงาน 
ภายนอก 

หรือส านักงาน 
ปลัด 

ทดสอบตามแบบที ่
ก าหนดก่อนและ 
หลังการฝึกอบรม 
และรายงานผลต่อ 
ผู้บังคบับัญชา 

 2.2 โครงการพัฒนา 
คุณธรรมและ 
จริยธรรม 

เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

เท่ากับระดับ
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม 

เท่ากับจ านวน 
ของบุคลากรที ่
เข้ารับการอบรม 

ฝึกอบรม 100,000 ภายในปีงบประมาณ 
2564-2566 

-บุคลากรมีคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชน 
และด าเนินชีวิตอย่างปกติสุข 

หน่วยงาน 
ภายนอก 

หรือส านกังาน 
ปลัด 

ทดสอบตามแบบที ่
ก าหนดและรายงานผล
ต่อผู้บังคับบัญชา 
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ความรู้พื้นฐาน 
ในการ

ปฏิบตัิงาน 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/
เนื้อหา 

เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานการด าเนินการ การตดิตามและ
ประเมินผล ระดับ จ านวน 

 2.3 โครงการ 
ฝึกอบรมผู้บริหาร 
ตามแผนการ 
ด าเนินการฝึกอบรม 
บุคลากรท้องถิ่น 

-เพื่อพัฒนาความรู้ 
และวิสัยทัศน์ใน
การท างานของ
ผูบ้ริหาร 

เท่ากับระดบั
ของ 
พนักงาน
เทศบาล 
ต าแหน่ง
ผูบ้ริหาร 

เท่ากับระดบัของ 
พนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งผู้บริหาร 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ 
แต่ละ 
หลักสูตร 

ภายใน 
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

-มีความรู้และ 
วิสัยทัศน์ในการ 
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

หนว่ยงานภายนอก 
สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบที ่
ก าหนดและ 
รายงานผลต่อ 
ผูบ้ังคับบัญชา 

 2.4 โครงการ 
ฝึกอบรมผู้ 
ปฏิบัติการตาม 
แผนการด าเนินการ 
ฝึกอบรมบุคลากร 

-เพื่อพัฒนาความรู้ 
และวิสัยทัศน์ใน
การท างานของผู้
ปฏิบัต ิ

เท่ากับระดบั
ของพนักงาน
เทศบาล
ต าแหน่งผู้
ปฏิบัต ิ

เท่ากับระดบัของ 
พนักงานเทศบาล 
ต าแหน่งผู้ปฏิบัต ิ

ฝึกอบรม เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ 
แต่ละ 
หลักสูตร 

ภายใน 
ปีงบประมาณ 
2564-2564 

-มีความรู้และ 
วิสัยทัศน์ในการ 
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

หนว่ยงานภายนอก 
สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบที ่
ก าหนดและ 
รายงานผลต่อ 
ผูบ้ังคับบัญชา 

 
3.การศึกษาหรือ
ดูงาน 

3.1 โครงการศึกษา 
ดูงาน เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพ 

-เพื่อน าความรู้ที่ 
ได้มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

เท่ากบัระดับ
ของพนักงาน
เทศบาล 
ลูกจา้งประจ า
และพนักงาน
จ้างที่เข้า
ศึกษาดูงาน 

เท่ากับจ านวน 
ของบุคลากรที ่
เข้ารับการศึกษา
ดูงาน 

การศึกษา 
หรือดูงาน 

100,000 ภายใน 
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ 
น าความรู้ที่ได้รับ 
มาประยุกต์ใช้ใน 
การท างาน 
องค์กรได้อย่างดี 

ส านักงานปลัด ทดสอบตามแบบที ่
ก าหนดและ 
รายงานผลต่อ 
ผูบ้ังคับบัญชา 

 

4.การประชุมเชิง 
ปฏิบัติการหรือ 
การสัมมนา 

4.1 โครงการ 
สัมมนาผู้บริหาร/ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

-เพื่อพัฒนา
ความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ 
ท างานของ
ผู้บริหาร 

เท่ากับระดับ
ของพนักงาน
เทศบาล
ต าแหน่ง
ผู้บริหาร 

เท่ากับจ านวน 
ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
หรือการ 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ 
แต่ละ
หลักสูตร 

ภายใน 
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และ 
วิสัยทัศน์ในการ 
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วน 
ราชการและ 
หน่วยงาน 
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบที ่
ก าหนดและ 
รายงานผลต่อ 
ผู้บังคบับัญชา 

 
 4.2 โครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการ/การ 
บริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี 

-เพื่อพัฒนา
ความรู้ 
ของพนักงาน
เทศบาลในการ
บริหาร 
จัดการองค์กร 

เท่ากับระดับ
ของพนักงาน
เทศบาล 
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้างที่อบรม 

เท่ากับระดับของ 
พนักงาน
เทศบาลต าบล 
ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง
ที่เข้าอบรม 

ประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ 
หรือการ 
สัมมนา
ศึกษาดูงาน 
 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ 
แต่ละ
หลักสูตร 

ภายในปีงบประมาณ 
2564-2566 

มีความรู้และวิสัยทัศน์ในการ 
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ 
หน่วยงานภายนอก 

ทดสอบตามแบบที ่
ก าหนดและ 
รายงานผลต่อ 
ผู้บังคบับัญชา 

 



 
ความรู้พื้นฐาน 

ในการ
ปฏิบตัิงาน 

 

แผนงาน/โครงการ 

 

วัตถุประสงค์/
เนื้อหา 

 

เป้าหมาย 

วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานการด าเนินการ การตดิตามและ
ประเมินผล 

ระดับ จ านวน 
 4.3 โครงการ 

ประชุมประจ าเดือน 
บุคลาการใน 
หน่วยงาน 

-ซักซ้อมการ 
ปฏิบัติงานใน
รอบเดือนที่ผ่าน
มาเพื่อเป็น
แนวทางในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ที่ 
ถูกต้องและ
ติดตาม 

เท่ากับระดับ
ของพนักงาน
เทศบาล 
ลูกจา้งประจ า
และพนักงาน
จ้างที่เข้า 
ร่วมประชุม 

พนักงาน
เทศบาลและ 
พนักงานจ้างทุก 
คน 

ประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ 
หรือการ 
สัมมนา 

      - 

 

 

 

ต้ังแต่เดือน ต.ค.-ก.ย. 
2564-2566 

มีความรู้และปฏิบัติงานใน 
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ 
หน่วยงานภายนอก 

ทดสอบตามแบบที ่
ก าหนดและรายงานผล
ต่อผู้บังคับบัญชา 

5. การสอนงาน
ให้ค าปรึกษาหรือ 
วิธีการอ่ืน 

5.1โครงการอ่ืนๆ 
ที่สามารถก าหนด 
ภายหลังตามความ 

- - - - - 

 

ภายใน 
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

- - รายงานสรุปผล 
การอบรมต่อ 
ผู้บังคบับัญชา 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
-
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การติดตามและประเมินผล 

๑. องค์กรตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาบคุลากร 
                       การติดตามและประเมินผล  เทศบาลต าบลพิกุลออก จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การพัฒนา พนักงานเทศบาล โดยผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อ
ผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการ พัฒนา ดังนี ้ 
                             1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย 
หลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง  
                             2. การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ของผู้เข้ารับการพัฒนา  
                             3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอืน่ท่ีเป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีท่ี 
เทศบาลต าบลพิกุลออก ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด  
                            4. ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลพิกุลออก  ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกเทศบาลต าบลพิกุลออก                      ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดเทศบาล                                      กรรมการ 
          3.  รองปลัดเทศบาล                                                    กรรมการ 
          4.  รองปลัดเทศบาล                                                    กรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการกองคลัง                          กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการกองช่าง                            กรรมการ 
 7.  หัวหน้าส านักปลัด                              กรรมการ 
 8.  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                          กรรมการ/เลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของของเทศบาลต าบลพิกุล
ออก  ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการด าเนินการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้งแล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกเทศบาลต าบลพิกุลออกทราบ 

 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 

                   ระบบการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลพิกุลออก ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมสร้างให้ พนักงานและลูกจ้าง
เทศบาลมีความรู้ความสามารถทักษะความช านาญงานในหน้าท่ีและท างานอย่างมือ อาชีพมีทัศนคติท่ีดีมีคุณธรรมจริยธรรม
ซึ่งพร้อมท่ีจะแปลงนโยบาย/อ านาจหน้าท่ีสู่การปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อสร้างความพึงพอใจความผาสุก 
ความสะดวกรวดเร็ว ความเสมอภาคและ เป็นธรรมสู่ประชาชน 
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  การประเมินผล 
วิธีการด าเนินการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
1. การปฐมนิเทศ รู้จักงานในหน้าท่ีและงานอื่นท่ี 

เกี่ยวขอ้ง 
การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานได้ดีขึ้น 
ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

2. การฝีกอบรม 
    2.1 การฝีกอบรมเอง 

1. เน้นการท างานเป็นทีม 
2. ความซื่อสัตย์สุจริต 

1. มีการท างานทดแทนกันได. 
(ยกเว้นวิชาชีพเฉพาะ) 
2. จ านวนพนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจ้างถกูด าเนินการทางวินัย
ไม่เกินร้อยละ 3 

    2.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการ 
ฝึกอ บ ร ม จ า ก ส ถ า บัน 
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและส่วน
ราชการ 

เพิ่มพูนทักษะการท างาน 1. ผลการปฏิบัติงานได้รับการ 
แก.ไข ปรับปรุงหรือท้วงติงจากผู้ 
ตรวจสอบไม่เกินร้อยละ 5 ครั้ง/ 
ถ่ายทอดความรู้ได้ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการ 
สัมมนา 

รู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรใน 
ทิศทางตามเจตนารมณ์ของ 
กฎหมาย 

1 . พนัก ง า น เทศบาล แ ล ะ 
พนักงานจ้างไม่ถูกร้องเรียนเรื่อง 
ความประพฤติ 
1. ผลการปฏิบัติงานได.รับการ 
แก.ไข ปรับปรุงหรือท้วงติงจากผู้ 
ตรวจสอบไม่เกินร้อย 5 ครั้ง/ 
ถ่ายทอดความรู้ได้ 

4. ส่งเสริมให้ศึกษาต่อ ศึกษาได้ครบตามหลักสูตร เสนอนวัตกรรมใหม่ได้อย่างดีคนละ
หนึ่งผลงาน 

5. การสอนงานหรือให้ค าปรึกษา  1. สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน
ร่วมงานได้ 
2. มีความรู้เบ้ืองต้นในการท างาน 

พนักงานเทศบาลและพนักงาน 
จ้างท่ีบรรจุใหม่มีค าส่ังแต่งต้ังใหม้ี 
พี่เล้ียงสอนงานทุกคน 

 
 
ในการด าเนินการจัดโครงการพัฒนาดังกล่าว เมื่อส้ินสุดโครงการอบรม/สัมมนา ในแต่ละครั้ง จะจัดให้มี 
การประเมินผลโครงการดังกล่าวมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการมากน้อยเพียงใด 
และเมื่อส้ินปงีบประมาณในแต่ละปีจะให้มีการประเมินผลการจัดโครงการต่างๆ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว. 
มากน้อยเพียงใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขหรือจัดท าแผนในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
          

ค าสั่งเทศบาลต าบลพิกุลออก 
ท่ี 170 / ๒๕63 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) 
………………………...............………………….. 

 

 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล  ลงวันท่ี 11  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ส่วนท่ี  4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ ๒
88 – ข้อ 326  จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6) โดยจัดท าให้
สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง   ๓    ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)  ของเทศบาลต าบลพิกุลออก ดังนี้ 
                    ๑.  นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร์              นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก  ประธานกรรมการ 
                    ๒.  นายมงคล สัญญารักษ์      ปลัดเทศบาลต าบล   กรรมการ 
                    3.  นายสันทัด  จานทอง                รองปลัดเทศบาล                   กรรมการ 
                    4.  นางสาวพรทิพย์  พูลสวัสด์ิ         รองปลัดเทศบาล                   กรรมการ 
                    5.  นางสาววรนุช   คุ้มพุฒ        ผู้อ านวยการกองคลัง            กรรมการ 
                    6.  นายเสกสรร  พันธ์สวัสด์ิ    ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
                    7.  นางสาวพัชราภรณ์  ประตูนิน      หัวหน้าส านักปลัด                 กรรมการ 
                    8.  นางสาวฐิติรัตน์   วิลัยจิตร    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ/ เลขานุการ  
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

ส่ัง   ณ   วันท่ี   23 เดือน  กรกฏาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                       
 

 

( นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร์ ) 
นายกเทศบาลต าบลพิกุลออก 

 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนกังานเทศบาล 
  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6) 

ครัง้ที่  ๑ / ๒๕63  
 วันศกุร์ที่  24 กรกฏาคม  ๒๕63  เวลา  13.30  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลพกิุลออก อ าเภอบ้านนา  จังหวดันครนายก 
 

ล าดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล ต าแหนง่ ลายเซน็ หมาย
เหต ุ

1 นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร ์ นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก   
2 นายมงคล  สัญญารักษ์  ปลัดเทศบาล   
3 นายสันทัด  จานทอง              รองปลัดเทศบาล   
4 นางสาวพรทิพย์  พูลสวัสด์ิ        รองปลัดเทศบาล   
5 นางวรนุช  คุ้มพุฒ   ผู้อ านวยการกองคลัง   
6 นายเสกสรร  พันธ์สวัสด์ิ           ผู้อ านวยการกองช่าง   
7 นางสาวพัชราภรณ์  ประตูนิน    หัวหน้าส านักปลัด   
8 นางสาวฐิติรัตน์  วิลัยจิตร         นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   

 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6) 
คร้ังที่  ๑/ ๒๕63 

วันศุกร์ ท่ี  24  กรกฏาคม  ๒๕63  เวลา  ๑3.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลพิกุลออก  อ าเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก 

................................................. 
 

ผูม้าประชุม  

๑.  นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร์  นายกเทศมนตรีต าบลพิกุลออก   ประธานกรรมการ 
๒.  นายมงคล  สัญญารักษ์  ปลัดเทศบาลต าบล             กรรมการ 
3.  นายสันทัด  จานทอง                      รองปลัดเทศบาล                                 กรรมการ 
4.  นางสาวพรทิพย์  พูลสวัสด์ิ               รองปลัดเทศบาล                                 กรรมการ 
5.  นางสาววรนุช   คุ้มพุฒ   ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
6.  นายเสกสรร  พันธ์สวัสด์ิ  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
7.  นางสาวพัชราภรณ์  ประตูนิน            หัวหน้าส านักปลัด                               กรรมการ 
8.  นางสาวฐิติรัตน์   วิลัยจิตร   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  กรรมการ/ เลขานุการ  
 

เร่ิมประชุมเวลา   ๑3.3๐  น.  

  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา 
                     บุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)   เป็นประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุม  และ 
                        มอบหมายให้ นายมงคล  สัญญารักษ์   ปลัดเทศบาล  ด าเนินการประชุม   โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ปลัดเทศบาล  - แจ้งเรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6)  ตาม

ค าส่ังเทศบาลต าบลพิกุลออก ท่ี  170/๒๕63  ลงวันท่ี  23 กรกฏาคม ๒๕63 เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครนายก เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล  ลงวันท่ี   11  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ส่วนท่ี  4  การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  ข้อ ๒88 – ข้อ 326   

มติท่ีประชุม    - รับทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

  -  ไม่มี   
 

ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองเพือ่พิจารณา 
ปลัดเทศบาล -  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64–  ๒๕๖6)  เพื่อให้เป็น 

ไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลท่ีก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ต้องมี 
การพัฒนาครอบคลุมท้ัง  ๕  ด้าน ได้แก่ 
๑.  ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕.  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 



 
-  ๒  - 

 
 

-  ใหน้างสาวฐิติรัตน์ วิลัยจิตร   กรรมการ/ เลขานุการ    เป็นผู้ช้ีแจงข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕๖6)    

นางสาวฐิติรัตน์ วิลัยจิตร - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 –  ๒๕66) นั้น 
นักทรพัยากรบุคคล             จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕64 –  ๒๕๖6)    

และเทศบญัญัติฯ ของเทศบาลต าบลดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการ 
พัฒนาท้ังองค์กรและต่อเนื่องจึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากรให้คณะกรรมการ 
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กร    
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

๑ หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดเทศบาลหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับรองปลัดเทศบาลหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส านักปลัดหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองคลังหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

6 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

7 
 

หลักสูตรผู้อ านวยการกองการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

8 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

9 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

10 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

11 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๑2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 

13 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการคลังหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

14 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้หารือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 



18 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

19 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

20 
 

การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
 

21 จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
   
มติท่ีประชุม       - มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่  ๔    เร่ืองอื่น ๆ 
      -  ไม่มี  - 
 

    ปิดประชุมเวลา    ๑5.3๐  น. 

             
ลงช่ือ      กรรมการ /เลขานุการ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         ( นางสาวฐิติรัตน์  วิลัยจิตร )  
       นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
       

       
ลงช่ือ      กรรมการ          ผู้ตรวจบนัทึกรายงานการประชุม 
    ( นางสาวพัชราภรณ์  ประตูนิน )  
        หัวหน้าส านักปลัด 
 

                             

ลงช่ือ            ประธานกรรมการ  ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม 
        ( นายวุฒิชัย  วงษ์อินทร)์ 
      นายกเทศบาลต าบลพิกุลออก  

15 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

16 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

17 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับช่างส ารวจ/นายช่างส ารวจหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 



                   
 
 
 
 
 


