
 

 

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

 
 
 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลฆอ้งชัยพัฒนา   
อ าเภอฆอ้งชัย  จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

                 
 
 



 
ค ำน ำ 

 
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ )  ของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา ฉบับนี้  

จัดท าขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ )  โดยได้จัดให้มีการ
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลฆ้องชัย
พัฒนา ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ  ได้แก่  การ
วิเคราะห์ภาระงานเพ่ือประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง  การส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐาน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจน
ข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
           

คณะผู้บริหารของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรนี้แล้ว บุคลากรของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาได้  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร  ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ไว้ ณ ที่นี้ 
 
 
         
       เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 
 

     หน้ำ 
 

บทที่ ๑  บทน ำ            
  - หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร    ๑ – ๑๒ 
  - ข้อมูลด้านโครงสร้างและอัตราก าลัง 
  - อัตราก าลังที่มีอยู่จริง 
  - อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
  - การวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 

บทที่ ๒  วัตถุประสงค์                                      ๑๓    
  - วัตถุประสงค์การพัฒนา  
  - เป้าหมายการพัฒนา 
   
 

บทที่ ๓  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                       ๑๔ – ๑๕ 
  - การเตรียมการและการวางแผน        
  - การด าเนินการพัฒนา 
  - การติดตามและประเมิน 
  - แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร 
 

บทที่ ๔  หลักสูตรและวิธีพัฒนำ         ๑๖ – ๔๑   
  - หลักสูตรการพัฒนา         
  - วิธีการพัฒนา 
  - รายละเอียดแผนการพัฒนา 
  - โครงการตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
  - งบประมาณในการพัฒนา 
 

บทที่ ๕  กำรติดตำมและประเมินผล            ๔๒ 
บทที่ ๖  บทสรุป ๔๒ 
 
ภำคผนวก 
 
 
 
 

 

  

 

 

 



 
- 1 - 

 
บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.  หลกักำรและเหตุผล 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก าหนดให้เทศบาล  
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการหลักปฏิบัติวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี  โดยเทศบาลต้องด าเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนาตนเองก็ได้  หาก
เทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระท าได้  
ทั้งนี้ เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก  และ
เพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม  การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้  และอาจกระท าได้โดยส านักคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด  หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้  และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน) ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการจัดท าแผนพัฒนาต้องก าหนดกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ก าหนด  โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผน
อัตราก าลังของเทศบาล นั้น 
 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ้
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
๒. โครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง 
  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังเป็นดังนี้ 
 
 



- ๒ - 

ขอ้มลูดา้นโครงสรา้งและอตัราก าลัง 
โครงสรา้งสว่นราชการของเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลดัเทศบาล 

(นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดับกลาง) 

กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 

(นกับรหิารงานสาธารณสขุ 
 ระดบัตน้) 

กองชา่ง 
(นกับรหิารงานชา่ง ระดบัตน้) 

กองคลงั 
(นกับรหิารงานคลงั ระดบัตน้) 

กองการศกึษา 
(นกับรหิารงานการศกึษา ระดบัตน้) 

ส านกัปลดัเทศบาล 

(นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบัตน้) 

 ๑. ฝ่ำยอ ำนวยกำร (นักบริหำรงำน
ทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

     - งานบริหารงานทั่วไป 
     - งานทะเบียนราษฎร 
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - งานส่งเสริมการเกษตร 
     - งานธุรการ 
๒.ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ (นัก

บริหำรงำนทั่วไป ระดับต้น) (๑) 
              - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
              - งานจัดท างบประมาณ 
             -  งานนิติการ 
             - งานบริการข้อมูลข่าวสาร 
 
 

๑.ฝ่ำยพัฒนำรำยได้  (นักบริหำรงำนกำรคลัง 
ระดับต้น) (๑) 

-  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุก
ประเภท 

-  งานควบคุม จัดท าทะเบียนงบประมาณ 
    รายจ่าย 
-  ง า น จั ด ท า ร า ย ง า น ป ร ะ จ า วั น 

ประจ าเดือน  
   ประจ าปี 
-  งานพัฒนารายได้ 

  ๒.ฝ่ำยแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นัก
บริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) (๑) 

-  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
-  งานจัดหาพัสดุ 
- งานทรัพย์สินและซ่อมบ ารุง 
- งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และ  

         การเก็บรกัษาพัสดุ 
 ๓.ฝ่ำยบริหำรงำนกำรคลัง (นักบริหำรงำน
กำรคลงั  ระดบัต้น) ( - ) 
       - งานการเงินและบัญช ี
       - งานธุรการ 
       - งานอ่ืนๆ 
 

๑.หัวหน้าฝ่ายโยธา (นักบริหาร 
งานช่าง ระดบัต้น) ( -) 
 -  งานวิศวกรรม และผังเมือง 
         -  งานสาธารณูปโภค 
         -  งานสวนสาธารณะ 
          -  งานก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกลู 
และบ าบัด น้ าเสีย 
           - งานธุรการ 

 

๑.ฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ 
ระดับต้น)  (๑) 
       -  งานแผนงานและโครงการ   
       -  งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
       -  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา และ  

วัฒนธรรม   
         -  งานกีฬาและนันทนาการ   
๒.ฝ่ำยสวัสดิกำรและสงัคมสงเครำะห์ (นัก
บริหำรงำนสวัสดิกำร ระดับต้น)(๑) 
            -  งานพัฒนาชุมชน 
           -  งานสังคมสงเคราะห์ 
           -  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 

 

๑.หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
(นักบริหารงานสาธารณสขุ  ระดบัต้น)(๑ ) 
-  งานวางแผนสาธารณสุข 
- งานสุขาภิบาลอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
- งานรักษาความสะอาด 
- งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
-   งานสัตวแพทย ์
-   งานธุรการ งานการเงินและบัญช ี



- ๓ – 
 
 

โครงสรา้งฝ่ายบรหิารเทศบาลต าบลฆอ้งชยัพฒันา 
 
 

 
 
 
 
 
 

ระดับ บริหารท้องถิ่น 
ระดับกลาง 

บริหารท้องถิ่น 
ระดับต้น 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 

ระดับกลาง 

อ านวยการ
ท้องถิ่น 
ระดับต้น 

วิชาการ 
ช านาญการ 

วิชาการ 
ปฏิบตัิการ 

ทั่วไป 
ช านาญงาน 

ทั่วไป 
ปฏิบตัิงาน 

พนักงาน 
เทศบาล 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

จ ำนวน ๑ - - - - - - - ๓๔ ๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลดัทศบาล 

(นกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง) 
๐๓-๒-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑ 



- ๔ - 
 
 

โครงสรา้งส านกัปลดัเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
   - งำนบริหำรงำนทั่วไป             - งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
                - งำนทะเบียนรำษฎร             - งำนจัดท ำงบประมำณ 
          - งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย           -  งำนนิติกำร 
            - งำนส่งเสริมกำรเกษตร            - งำนบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 

  - งานธุรการ 
  - งานการเจ้าหน้าที ่

               
ระดับ อ านวยการท้องถิ่น 

ระดับต้น 
วิชาการช านาญการ วิชาการปฏบิัติการ ทั่วไปช านาญงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ 

จ ำนวน ๓ ๓ ๒ ๑ ๒ 
               

 
 
 

หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล (นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบัตน้) 
๐๓-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๑ 

หวัหนา้ฝา่ยอ านวยการ 
(นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบัตน้) 
๐๓-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๒ 

หวัหนา้ฝา่ยแผนงานและงบประมาณ 

(นกับรหิารงานทัว่ไป ระดบัตน้) 
๐๓-๒-๐๑-๒๑๐๑-๐๐๓ 



- ๕ – 
 

โครงสรา้งกองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
   - งำนตรวจสอบเบิกจ่ำยเงินทุกประเภท   - งำนกำรเงินและบัญชี     - งำนแผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
   - งำนควบคุม จัดท ำทะเบียนงบประมำณรำยจ่ำย  - งำนธุรกำร     - งำนจัดหำพัสดุ     
          - งำนจัดท ำรำยงำนประจ ำวัน ประจ ำเดือน ประจ ำปี  - งำนอื่นๆ      - งำนทรัพย์สินและซ่อมบ ำรุง  
            - งำนพัฒนำรำยได้           - งำนกำรตรวจสอบกำรรับ-จ่ำยพัสดุ และกำรเก็บรักษำพัสดุ 

               
               

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

วิชาการช านาญการ วิชาการปฏบิัติการ ทั่วไปช านาญงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ 

จ ำนวน ๓ ๒ - ๑ ๒ 

               
 
 
 
 

 

ผูอ้ านวยการกองคลงั (นกับรหิารงานคลงั ระดบัตน้) 
๐๓-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑ 

หวัหนา้ฝา่ยพฒันารายได ้

(นกับรหิารงานคลงั ระดบัตน้) 
๐๓-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๒ 

หวัหนา้ฝา่ยแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัยส์นิ 
(นกับรหิารงานคลงั ระดบัตน้) 
๐๓-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๓ 

หวัหนา้ฝา่ยบรหิารงานคลงั 
(นกับรหิารงานคลงั ระดบัตน้) 
๐๓-๒-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๔ 



- ๖ - 
 

โครงสรา้งกองชา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         - งานวิศวกรรมและผังเมือง 
         - งานสาธารณูปโภค 
         - งานสวนสาธารณะ 
         - งานก าจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและบ าบัด 
         - งานธุรการ                 
    

               
ระดับ อ านวยการท้องถิ่น 

ระดับต้น 
วิชาการช านาญการ วิชาการปฏบิัติการ ทั่วไปช านาญงาน ทั่วไปปฏิบตัิงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ 

จ ำนวน ๑ - - ๑ ๑ ๒ 

               
 
 
 
 

 

ผูอ้ านวยการกองชา่ง (นกับรหิารงานชา่ง ระดบัตน้) 
๐๓-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ 

หวัหนา้ฝา่ยการโยธา 
(นกับรหิารงานชา่ง ระดบัตน้) 
๐๓-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒ 



- ๗ - 
 

โครงสรา้งกองการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
   - งำนแผนงำนและโครงกำร          - งำนพัฒนำชุมชน    
   - งำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน          - งำนสังคมสงเครำะห์     
          - งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม        - งำนสวัสดิกำรเด็กและเยำวชน 
            - งำนกีฬำและนันทนำกำร           

               
               

ระดับ อ านวยการท้องถิ่น 
ระดับต้น 

วิชาการช านาญการ วิชาการปฏบิัติการ ทั่วไปช านาญงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ 

จ ำนวน ๒ ๔ - ๑ ๘ 

               
 
 
 
 
 

ผูอ้ านวยการกองการศกึษา (นกับรหิารงานการศกึษา ระดบัตน้) 
๐๓-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ 

หวัหนา้ฝา่ยบรหิารการศกึษา 
(นกับรหิารงานการศกึษา ระดบัตน้) 

๐๓-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๒ 

หวัหนา้ฝา่ยสวสัดกิารสงัคมและสงเคราะห ์
(นกับรหิารงานสวสัดกิารสงัคมสงเคราะห ์ระดบัตน้) 

๐๓-๒-๐๘-๒๑๐๕-๐๐๑ 



- ๘ - 
 
 

โครงสรา้งกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         - งานวางแผนสาธารณสุข 
         - งานสุขาภิบาลอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
         - งานรักษาความสะอาด 
         - งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
         - งานสัตวแพทย์ 
         - งานธุรการ งานการเงินและบัญชี                 
    

               
ระดับ อ านวยการท้องถิ่น 

ระดับต้น 
วิชาการช านาญการ วิชาการปฏบิัติการ ทั่วไปช านาญงาน ทั่วไปปฏิบตัิงาน พนักงานจ้างตามภารกิจ 

จ ำนวน ๑ - - - - ๑ 
               

 
 
 

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 

 (นกับรหิารงานสาธารณสขุ ระดบัตน้) 
๐๓-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ 

หวัหนา้ฝา่ยบรหิารงานสาธารณสขุ 

(นกับรหิารงานสาธารณสขุ ระดบัตน้) 
๐๓-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๒ 



 



- 



๙ – 
 

๓.อ ำนำจหน้ำที่ของเทศบำล 
 เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการ

สาธารณะ  ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของเทศบาลไว้

ดังนี้ 
 มำตรำ ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนามีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้ 
 (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 (๒) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
 (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
 (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
 (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
 (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
 (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
 (๘) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
 (๙) หน้าที่อื่นตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุดของประชาชน  โดยใช้

วิธีการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล  การ
จัดงบประมาณ  การจัดซื้อจัดจ้าง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับว่าด้วยการ นั้น  และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

 มำตรำ ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
  (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
  (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
  (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
  (๕) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
  (๖) ให้มีและบ ารุงสถานที่ท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
  (๗) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (๘) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
  (๙) เทศพาณิชย์    

๔.กำรวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกร 
จากภารกิจและอ านาจหน้าที่ของเทศบาลและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ ที่

เทศบาล ก าหนดขึ้น  จะเห็นได้ว่าพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ
ความ เข้าใจในการปฏิบัติงาน  ทั้งในทางระเบียบกฎหมายตามหน้าที่และเทคนิคทักษะที่จะน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  หากพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบต่า งๆ  ไม่มี
คุณธรรมจริยธรรมและทักษะในการปฏิบัติงาน  ก็ยากที่จะบริหารงาน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กร
และประชาชนผู้มารับบริการ  ซึ่งเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาได้วิเคราะห์แนวทางพัฒนาแบ่งแนวทางพัฒนาแบ่งเป็น    
๔ ส่วน ดังนี้ 



- ๑๐ – 
 

 
 กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำบุคลำกร 

 
กำรวิเครำะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของบุคลำกรในเทศบำลฆ้องชัยพัฒนำ 

ตัวแปรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.ภำพรวมองค์กร -อยู่ในเขตพ้ืนที่ส่งน้ ำของเขตชลประทำนเขื่อนล ำ

ปำว และมีแหล่งน้ ำในพ้ืนที่ประกอบด้วย 
แม่น้ ำ จ ำนวน ๑     สำย  (แม่น้ ำชี) 
-ประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพกำรเกษตร เช่น
ท ำนำ ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์เพ่ือบริโภค
ในครัวเรือนและขำยเพ่ือเป็นรำยได้เสริม 
- พืชเศรษฐกิจของพ้ืนถิ่นข้ำวหอมมะลิ มีพ้ืนที่ท ำ
กำรเกษตรทั้งหมด จ ำนวน ๑๑,๓๘๐ ไร ่ 
-สำมำรถท ำนำได้ปีละ ๒ ครั้ง 
 

-เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  มีภูมิ
ประเทศเป็นที่ดอนและที่รำบลุ่ม ส่วนใหญ่
เป็นที่รำบลุ่มแอ่งกระทะ น้ ำท่วมซ้ ำซำก   
 

๒.คณะผู้บริหำร -ผู้บริหารมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่  
-สังคมเครือญาติประสานงานได้ง่าย  
-แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว มีความเป็นกันเอง ประชาชน
เข้าถึงได้ง่าย 

-เป็นสังคมเครือญาติ ท าให้เกิดระบบ
อุปถัมภ์ เป็นการปิดโอกาสที่จะได้บุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถที่มาจากการ
สอบแข่งขัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

๓.สมำชิกเทศบำล -เป็นคนในพ้ืนที่ ประสานงานได้สะดวกรวดเร็ว มี
ความสามัคคี รักหมู่คณะ 

ขาดการติดตามงาน มีภารกิจส่วนตัวมาก 

๔.พนักงำนเทศบำล 
พนักงำนจ้ำง 

-มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ สามารถอุทิศเวลา
ให้งานราชการได้ มีความสามัคคี รักหมู่คณะรัก
ความก้าวหน้า ขยันขันแข็ง อ่อนน้อมถ่อมตน 
สามารถให้บริการประชาชนได้ดี มีความสามารถ
หลากหลาย 
-บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ 
-บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
-องค์กรจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอ้ือต่อ
การปฏิบัดิราชการ 
-บุคลากรท างานเป็นทีมดี 
-บุคลากรมขีวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 

-ภารกิจมาก ขาดความรู้เชิงวิชาการขาด
ความรู้เฉพาะต าแหน่ง จ านวนพนักงานไม่
สัมพันธ์กับลักษณะงาน 
-การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งยังมีการ
ใช้ระบบอุปถัมภ์ 
-บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม 
คุณธรรม ขาดจิตส านึกท่ีดีในการ
รับผิดชอบหน้าที่ 
-การด าเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานต่ า 
-การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ 

 

 

 



 - ๑1 – 

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน-จุดแข็งของบุคลำกรในเทศบำลฆ้องชัยพัฒนำ(ต่อ) 
ตัวแปรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
พนักงำนเทศบำล 

พนักงำนจ้ำง 
-การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
-มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
-บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารกับผู้
ปฏิบัติราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 

 

-บุคลากรขาดการท างานเชิงบูรณการ 
-ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้
ความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าใช้ผลส าเร็จของ
งานในการประเมินผล 
-ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุ
คลาการรักและผูกพันในการปฏิบัติ
ราชการ 
-บุคลากรขาดการเรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ 
-ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาน้อย 
-เทคโนโลยีสารสนเทศด้านก าลังคนยังถูก
น ามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ 
-บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
-บุคลากรยังขาดความเข้าใจ วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ของเทศบาล 

 

จากหลักการและเหตุผลและการวิเคราะห์ดังกล่าว  พนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาล
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา  จึงสมควรได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งด้านทักษะ  แนวทางปฏิบัติงาน  และคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้
ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วทั่วกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 
 

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

โครงสร้ำงปัจจุบัน 
 

 
 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  จะเป็นการพัฒนาโดยให้

ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรทั้งสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ
ประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการ
พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแร้งที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยกเทศมนตรีต ำบล 

หัวหน้ำหน่วยงำน
จัดท ำแผน/ควบคุม

ก ำกับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้
เข้ำใจงำนที่ท ำ 

-สั่งกำร/ก ำหนดรำยละเอียด 
-ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตำมระเบียบ 
-รำยงำนนำยกเทศมนตรี 

-ปฏิบัติงำนตำมค ำสั่ง/
ค ำแนะน ำ 
-ฝึกฝนพัฒนำด้วยตนเองตำม
ยุทธศำสตร์ได้เหมำะสม 

ก าหนดนโยบาย/สั่งการ /
วางแผน/วินิจฉัย 

 

   

 

 

ประเมินผล 



- ๑๓ – 
 
 

โครงสร้ำงกำรพัฒนำบุคลำกร 

 
 
วิสัยทัศน์กำรบริหำรงำนบุคคล 

 

1.วิสัยทัศน์(Vision) 

 “บุคลากรเทศบาลฆ้องชัยพัฒนา เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีค่านิยมสร้างสรรค์ ที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็น
ผู้น า บริการเป็นเลิศ สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนภายในปี 2563” 

 

 

 

 

     นำยกเทศมนตรีต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ -หัวหน้ำหน่วยงำนจัดท ำแผน 
-ควบคุมก ำกับด ู

-สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้
เข้ำใจงำนท่ีท ำ 

-ส่งเสรมิ/สนับสนุน 

-ใหค้วำมเป็นธรรม/ 
ควบคุมตรวจสอบ 

ท ำงำนเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนำตนเอง
สนองยุทธศำสตร์ได ้

สั่งกำร/ ตดิตำมตรวจสอบ 

ให้ควำมเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมกำร 

วำงแผนอัตรำก ำลัง 

สรรหำ 

ประเมินผล/รำยงำน 



- ๑๔ – 

2.พันธกิจ(Missions) 

 1.จัดให้มีหรือส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับความรู้เฉพาะต าแหน่งและสายงานของตนเองอย่างเหมาะสม 

 2.ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3.น าความรู้ที่มีอยู่นอกองค์กรมาปรับใช้ภายในองค์กร 

 4.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ที่หลากหลายและทันสมัยพร้อมบริการอยู่เสมอ 

 5.จัดให้บุคลากรได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม พึงด ารงตนอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ 

3.จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ(Goals) 

 1.มุ่งเน้นให้บุคลากรปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
 2.พัฒนาบุคลากรหีมีศักยภาพ และความช านาญในเรื่องเทคโนโลยี 
 3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีค่านิยมสร้างสรรค์ในเรื่องการบริการจัดการที่ดี 
 4.พัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน 
 5.บริการประชาชนด้วยความอ่อนน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส มีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ รัก

สามัคคีในหมู่คณะ 

 4.เป้ำหมำย 

 กลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำของส ำนักงำนเทศบำลฆ้องชัยพัฒนำมี 4 กลุ่มดังนี้ 

1.ผู้บริหารเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
2.สมาชิกสภาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
3.ข้าราชการ/พนักงานของเทศบาล 
4.พนักงานจ้างเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

 เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ มีเป้ำหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกร ดังนี้ 

 1.ผู้บริหารมีค่านิยมสร้างสรรค์ เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์การพัฒนาตามแนวทางการบริหารยุคใหม่ 
 2.บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.บุคลากรมีการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสมรรถท่ีเหมาะสม 
 4.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในระดับมากข้ึน ร้อยละ 80 

 

 



- ๑๕ - 
 

บทที่ ๒ วัตถุประสงค ์
 

๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากร
เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  ในการปฏิบัติงานราชการ  และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบลฆ้อง
ชัยพัฒนา 
  ๓.  ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
 
 
๒.   เป้ำหมำยของกำรพัฒนำ 
 ๒.๑. เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  ประกอบด้วย  

๑.๑  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
๑.๒  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาเทศบาลต าบล 
๑.๓  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  
๑.๔  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานจ้าง 

๒.๒. เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ – 
 
 

บทที่ ๓ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำบุคลำกรของเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  เป็นดังนี้ 
   ๑. กำรเตรียมกำรและกำรวำงแผน 
   ๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย 
    - นายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา  เป็นประธาน 
    - รองนายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา  เป็นรองประธาน 
    - ปลัดเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา   เป็นกรรมการ 
    - ผู้อ านวยการกองทุกกอง    เป็นกรรมการ 
    - หัวหน้าส านักปลัด    เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    - นายสุนทร  เขตมนตรี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
    - นายสมพร  ศรีชะตา    นักจัดการงานทั่วไป   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๒) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
   ๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 
   ๒. กำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
   ๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่  การคัดเลือก
กลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  
การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เป็นต้น 
 
   ๓. กำรติดตำมและประเมินผล 
   ผู้บังคับบัญชาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและก าหนดให้มีการประเมินผลการพัฒนา  
เมื่อผ่านการประเมินแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
 
   ๔. กำรสรุป/รำยงำน 
   หน่วยงานผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่  รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานตลอดจน
ปัญหา/อุปสรรค  และข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากร  รายงานต่อนายกเทศมนตรีทราบ  ตามข้ันตอนเพื่อให้
ผู้บริหารได้พิจารณาสั่งการตามเหมาะสม  พร้อมจัดท ารูปเล่มเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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แผนภำพแสดงข้ันตอนกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
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เริ่มต้น 

๑. กำรเตรียมกำรและกำรวำงแผน 
๑.๑. แต่งตั้งคณะท างาน 

๒.กำรด ำเนินกำร/วิธีด ำเนินกำร 
การด าเนินการโดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น  หรอืว่าจ้างเอกชน
ด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 
เช่น 
 - การปฐมนิเทศ 
 - การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
 - การสับเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
 - การฝึกอบรม 
 - การดูงาน 
 - การประชุมเชิงปฏิบตัิการ/สัมมนา 
 - อื่นๆ 

๓. กำรติดตำมและประเมินผล 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ  ติดตาม
และประเมินผล  เพื่อให้ทราบถึง
ความส าเร็จ 

๔. กำรสรุป/รำยงำนผลจัดให้มีกำร
สรุปและกำรรำยงำนผลส ำเร็จ 

ตลอดจนปัญหำ/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินกำรต่อไป 

๕.สิ้นสุด 
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บทที่ ๔ หลักสตูรและวธิีกำรพัฒนำ 
 
  จากการวิเคราะห์องค์กรเพ่ือประเมินศักยภาพ  และให้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตลอดจนแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุตามยุทธศาสตร์นั้น  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  ได้ร่วมกันก าหนดหลักสูตรเพื่อให้พัฒนา
บุคลากรทุกส่วนราชการ  ได้ดังนี้ 
  ๑. หลักสูตรกำรพัฒนำ  
  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 
 
   ๑.  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   ๒.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   ๓.  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   ๔.  หลักสูตรด้านการบริหาร 
   ๕.  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
  ๒. วิธีกำรพัฒนำ   
  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาบุคลากรดังนี้ 
   ๑. ด าเนินการเอง  เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา  การ
สับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน  เป็นต้น   
   ๒. เทศบาลร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและด าเนินการร่วมกับเอกชน  เช่น  ส่งบุคลากรเข้ารับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ   
   ๓. เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  เป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม  เช่น  การ
เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  หรือวิทยากรกระบวนการ  ซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้  ดังนี้ 
  
   - การปฐมนิเทศ 
   - การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 
   - การสับเปลี่ยนหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
   - การฝึกอบรม 
   - การดูงาน 
   - การประชุมเชิงปฏิบตัิการ/สัมมนา 
   - อื่นๆ 
 
 
  ๓. เครื่องมอพัฒนำบุคลำกร 
 
  เครื่องมอในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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  หลักสูตรกำรพัฒนำ 
  (๑) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  (๔) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
เครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร(Development Tools) 
  เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร  แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 
 

 

 

 

 
  
  กองฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบ   ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบ 
  ความรู้อยู่ตดิตัวไม่นานประมาณ  การเรยีนรู้ระยะยาว ( Long Term Learning)ได้แก ่
  ๑ – ๒  สัปดาห ์
  การเรยีนรู้ระยะสั้น (Shot Term 
  Learning)    การสอนงาน (Coaching) 
       การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the job Training : OJT) 
       โปรแกรมองค์กรพี่เลีย้ง ( Mentoring Program) 
       การเพิ่มคณุค่าในงาน (Job Enrichment) 
       การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 
       การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
       การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) 
       การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
       การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) 
       การท ากิจกรรม (Activity) 
       การเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
       การเป็นวิทยากรภายใน ( Internal Trainer) 
       การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
       การฝึกงานกบัผูเ้ชี่ยวชาญ (Counterpart) 
       การเปรยีบเทียบกับคู่แข่ง / คู่เปรยีบเทียบ (Benchmarking) 
       การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar) 
       การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) 

เครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร 
(Development Tools) 

 

กำรฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

 

เครื่องมืออื่นๆ 
ที่ไม่ใช่กำรฝึกอบรมในห้องเรียน 

(Development Tools) 
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ลักษณะเฉพำะของเครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร 
เครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร ลักษณะเฉพำะ วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 
๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลายกลุ่ม
งาน/ต าแหน่งงาน  โดยมีส านักงาน
ปลัดเทศบาล (งานบริหารงานบุคคล)ท า
หน้าที่ด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนาของ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
๒. พัฒนาความสามารถที่เป็นจุดแข็งของ
บุคลากรให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
๓. เตรียมความพร้อมส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้น 
ท าให้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรเกิดความ
มั่นใจว่าจะสามารถรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายเมื่อได้รับการเลื่อนต าแหน่งงานใน
อนาคต 
๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาวเด่น 
(Talented People) หรือผู้สืบทอดต าแหน่ง
งาน (Successors) ที่ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งงาน
ระดับบริหารต่อไป 

๒. การสอนงาน 
(Coaching) 

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่
จ าเป็นต้องอยู่ในภาคสนามเท่านั้นอาจจะ
เป็นการสอนงานนอกภาคสนามโดยส่วน
ใหญ่หัวหน้างานโดยตรงจะท าหน้าที่สอน
งานให้กับบุคลากร 

๑. เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างานผู้สอน
ชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไข  และให้บุคลากรคิด
แก้ไขปัญหาต่อเอง 
๒. เพ่ือพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อม
ก่อนที่จะเลื่อนต าแหน่ง ผู้สอนต้องทบทวน
ผลงาน ความสามารถท่ีมีอยู่ และก าหนด
เป้าหมายในการสอนงาน โดยเน้นการพัฒนา
ความสามารถในต าแหน่งที่บุคลากรจะเลื่อน
ขึ้นไป 
๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้สอนจะต้องค้นหา
ความสามารถที่โดเด่น/ที่ต้องปรับปรุง  และ
จัดล าดับความส าคัญของความสามารถท่ี
จะต้องพัฒนาหรือต้องการเสริมและพัฒนา 

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

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติ
จริง โดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหน้างานหรือ
บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ประกบ
เพ่ืออธิบายและชี้แนะ ซึ่งเครื่องมือนี้จะเกิด
ประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับการสอนงาน 

ใช้ส าหรับบุคลากรใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาท างาน
สับเปลี่ยน  โอนย้าย เลื่อนต าแหน่ง มีการ
ปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ เพื่อ
สอนให้บุคลากรทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับ
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 
วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)คู่มือ
การท างาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่
เกีย่วข้องกับการท างาน (Rules & 
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือให้
บุคลากรสามารถท างานตามท่ีได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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เครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร ลักษณะเฉพำะ วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 
๔. โปรแกรมองค์กรพ่ีเลี้ยง 
(Mentoring Program) 

เน้นการพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว  
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนภายในองค์กร  
องค์กรบางแห่งเรียก Buddy Program 
ซึ่งบุคลากรจะมีพ่ีเลี้ยงที่ได้รับคัดเลือก
ให้ดูแลเอาใจใส่ และพูดคุยกับบุคลากร
อย่างไม่เป็นทางการ 

๑. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหม่ให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนในองค์กรได้
อย่างมีความสุข  สามารถปรับตัวเข้ากับ
องค์กร  เพื่อนร่วมงาน และสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่แตกต่างจากองค์กรเดิมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยมีพ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ในการ
สร้างความสัมพันธ์  ความคุ้นเคย  และ
บรรยากาศที่ดีในการท างานรวมทั้งเป็น
แบบอย่าง (Role Model) ที่ดีให้แก่บุคลากร
ใหม่ 
๒. เพ่ือช่วยบุคลากรที่ก าลังจะปรับต าแหน่ง
ให้เติบโตขึ้นในองค์กร  พี่เลี้ยงจะท าหน้าที่ให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท างานรวมถึงข้อ
ควรระวังและความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนจาก
งานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

๕. การเพ่ิมคุณค่าในงาน 
(Job Enrichment) 

เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้า
ทายมากขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม  การ
คิดเชิงวิเคราะห์  การวางแผนงาน
มากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ 

๑. Renewal – การท าให้เกิดความแปลก
ใหม่ ไม่ให้บุคคลเกิดความเบื่อหน่าย  โดย
การเปลี่ยนแปลงลักษณะงาน บุคคลที่จะต้อง
ติดต่อประสานงานด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือ
ความคิดจากงานเดิม 
๒. Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความช านาญมากข้ึน  พัฒนา
สัมพันธภาพที่เกิดข้ึนจากการท างานใหม่ๆ 
๓. Specialization – การช านาญในงานเป็น
พิเศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการบริหาร
จัดการงานนั้นที่ลึกข้ึน  ยากและท้าทายมาก
ขึ้น 
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เครื่องมือกำรพัฒนำบุคลำกร ลักษณะเฉพำะ วัตถุประสงค์/เป้ำหมำย 
๖. การเพิม่ปริมาณงาน 
(Job Enlargement) 

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น  เป็น
งานที่มีข้ันตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่
เคยปฏิบัติหรืออาจจะเป็นงานที่
แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ  แต่งานที่
ได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ต้องใช้
ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการท างานให้กับ
บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในด้านการบริหาร
จัดการ (Managerial Competency) ที่
เพ่ิมข้ึนจากการบริหารงานที่มีปริมาณที่
เพ่ิมข้ึนกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการ
วางแผนงาน ทักษะการบริหารเวลา  ทักษะ
การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ  การบริหาร
ทีมงาน  การสอนและการพัฒนาทีมงาน 
(เหมาะส าหรับบุคลากรที่ท างานเดิมๆ ซ้ าๆ 
มาเป็นระยะเวลานาน) 

๗. การมอบหมายโครงการ 
(Project Assignment) 

เน้นการมอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว  ไม่
สามารถท าให้เสร็จภายในวันหรือสอง
วัน  เป็นโครงการพิเศษท่ีบุคลากร
จะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ
เป็นโครงการที่เพ่ิมขึ้นจากงานประจ าที่
รับผิดชอบ 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุด
แข็งและจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการที่
มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติ เป็น
เครื่องมือในการฝึกทักษะเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องในงานนั้น บางองค์กรการน ามาใช้
ในการเลื่อนระดับต าแหน่งงาน การคัดเลือก
หาบุคลากรดาวเด่นและการหาผู้สืบทอด
ทายาทต าแหน่งงาน 

๘. การหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง  เพ่ือเรียนรู้งานนั้น 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  โดยส่วนใหญ่
มักใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผู้บริหารก่อนการ
ปรับต าแหน่ง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิด
การท างานที่หลากหลายด้าน  เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากรให้
เรียนรู้งานมากขึ้นจึงเหมาะส าหรับบุคลากรที่
เตรียมความพร้อมในการรับผิดชอบงานที่
สูงขึ้น  หรือเป็นกลุ่มคนที่มีผลงานดีและมี
ศักยภาพสูง (High Performance and 
High Potential) 

๙. การให้ค าปรึกษาแนะน า 
(Consulting) 

เน้นการให้ค าปรึกษาแนะน าเมื่อ
บุคคลากรมีปัญหาที่เกิดข้ึนจากการงาน
ที่รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องท า
หน้าที่ให้แนวทาง  เคล็ดลับและวิธีการ
เพ่ือให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนนั้นได้ 

เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากรด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนใน
การท างานและน ามาก าหนดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้อง
น าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมเพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองได้ มี ๓ 
ลักษณะ ได้แก่ 
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร 
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะและ
ความรู้ต่างๆ 
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๑๐. การติดตาม/สังเกต 
(Job Shadowing) 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ 
และการติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ใน
งานนั้นๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้เวลา
มานักในกานพัฒนาความสามารถของ
บุคลากร เนื่องจากบุคลากรจะต้องท า
หน้าที่สังเกตติดตามพฤติกรรมของ
หัวหน้างาน 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะ
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการท างาน ขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดข้ึนจริง 
รวมถึงการแสดงออกและทัศนคติของแม่แบบ
หรือ Role Model ภายในระยะเวลาสั้นๆ 
(Shot-term Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่
หนึ่งวันไปจนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปี มักใช้ใน
การพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
หรือการพัฒนาคนเก่ง หรือให้บุคลากรทั่วไป
ได้เรียนรู้วิธีการท างานของผู้อ่ืนเพื่อน ามา
ปรับการท างานของตนเองให้ดีขึ้น  หรือใช้ใน
การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของ
บุคลากร (Career Path) 

๑๑. การท ากิจกกรม 
(Activity) 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น 
ไม่ต้องมรระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานมากนัก ความส าเร็จของ
เครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

เพ่ือให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน 
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง
ซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศและสร้างขวัญ
ก าลังใจที่ดีในการท างาน ท าให้บุคลากรเกิด
ความรู้สึกสนุกสนานในระหว่างวันท างาน อัน
ส่งผลให้ผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงานเพิ่ม
สูงขึน้ และมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

๑๒. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self Learning) 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก
แหล่ง/ช่องทาง  การเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก 
Work Instrucyion หรือ ค้นคว้า
ข้อมูลผ่าน Internet หรือเรียนรู้จาก 
e-Learning หรือ สอบถามผู้รู้ เป็นต้น 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องใช้
ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น  บุคลากร
สามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่างๆ ที่
ต้องการได้ วิธีนี้เหมาะกับบุคลากรที่ชอบ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ (Self 
Development) โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพในการ
ท างานสูง  (Talented People) 
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๑๓. การเป็นวิทยากรภายใน 
(Internal Trainer) 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มี
ความสามารถในการถ่ายทอด รักการ
สอนและมีความรู้ในเรื่องที่จะสอน โดย
มอบหมายให้บุคคลเหล่านี้เป็น
วิทยากรภายในองค์กรท าหน้าที่จัด
อบรมให้ กับบุคลากรในหน่วยงาน
ต่างๆ 

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้บุคลากร
ไดแ้สดงผลงานจากการเป็นวิทยากรภายใน
ให้กับบุคลากรภายในองค์กร  วิธีนี้เหมาะ
ส าหรับบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้
ในงานที่รับผิดชอบ มีความช านาญในงานเป็น
อย่างมาก เช่น หัวหน้างาน  หรือผู้บริหาร 

๑๔. การดูงานนอกสถานที่ 
(Site Visit) 

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจาก
องค์กรที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice) 
ในเรื่องที่ต้องการดูงาน เพ่ือให้
บุคลากรเห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่
ประสบความส าเร็จ อันน าไปสู่การ
ปรับใช้ในองค์กรต่อไป 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ๆ 
การได้เห็นรูปแบบการท างานที่มีวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศหรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ที่ดีจาก
องค์กรภายนอก มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การท างานให้ดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับบุคลากร
ตั้งแต่ระดับผู้จัดการข้ึนไป 

๑๕. การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) 

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และแจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
บุคลากรเพ่ือให้บุคลากรปรับปรุง 
พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการท างาน 

เพ่ือรับฟังข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ท างานหรือเรื่องทั่วๆ ไป  ที่เกิดขึ้นของตัว
บุคคลหรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen) 
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving)  

๑๖. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ 
(Counterpart) 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญที่
มีประสบการณ์หรือการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับ
บุคลากรภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด 

เพ่ือให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน
และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ได้ภายในระยะเวลาที่จ ากัด เพื่อให้น าความรู้
ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดกับ
บุคลากรคนอ่ืนๆ ในองค์กรต่อไป 

๑๗. การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คู่
เปรียบเทียบ 
(Benchmarking) 

เน้นการน าตัวอย่างของขั้นตอนหรือ
ระบบงานจากองค์การอ่ืนที่เป็น
ตัวอย่าง (Best Practice) มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือระบบงาน
ปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้นจูงใจบุคลากรให้
เห็นถึงสถานะของหน่วยงานเทียบกับ
องค์กรที่เป็น Best Practice 

เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่ดีที่สุด หรือได้
เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากร
ระดับหัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเด่นและมีศักยภาพสูง ที่มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้และปรับปรุงผลงานและความสามารถ
ของตนเองให้เป็นไปตามหรือสูงกว่ามาตรฐาน
ของคู่แข่งภายในหรือนอกหน่วยงานและ
องค์กร 
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๑๘. การประชุม/สัมมนา 
(Meeting/ Seminar) 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมอง
ที่หลากหลาย ผู้น าการประชุม/สัมมนา
จึงมีบทบาทที่ส าคัญมากในการกระตุ้น
จูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
น าเสนอความคิดเห็นร่วมกัน 

เพ่ือให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ 
จากผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็น
การเรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือผลงาน
ใหม่ๆ รวมถึงการหารือหรือระดมความ
คิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 

๑๙. การให้ทุนการศึกษา 
(Scholarship) 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ประสบการณ์มากข้ึนจาก
อาจารย์ผู้สอน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน  ซึ่งบุคคลที่
ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการท างานหรือ
เวลาส่วนตัวในการขอรับทุนจาก
องค์กร 

เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาท างานปกติ 
หรือนอกเวลาท างานในการศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมในระดับที่สูงขึ้น  โดยศึกษาต่อใน
หลัดสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน
ปัจจุบันของบุคลากรหรือการท างานใน
อนาคต หรือเป็นประโยชน์ต่อการเลื่อนระดับ
หรือต าแหน่งงานที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 
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รำยละเอียดแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
เทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 

 
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย แผนงำน/โครงกำร วิธีกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

กำรพัฒนำด้ำนควำมรู้/ทักษะกำรปฏิบัติงำน 
๑. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ 
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท างาน
ตลอดเวลา 
๓. สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาส
ทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
- จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ตามโอกาสอันควรทุกกลุ่ม
งาน 
 

พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๓ งบเทศบาล  



- ๒๗ – 
 

 

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย แผนงำน/โครงกำร วิธีกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

กำรพัฒนำด้ำนจริยธรรม  คุณธรรม 
๑. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  มี
คุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒. การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง 
๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔. มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 
-จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม/
แนะน าให้มีการแสดงออก
และมีจิตส านึกที่ดีต่อ
บ้านเมือง 

พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๓ งบเทศบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘ – 
 

 
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย แผนงำน/โครงกำร วิธีกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ทุก
คนทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

กำรพัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 
และสถานที่บริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕๖๑  - ๒๕๖๓ งบเทศบาล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



- ๒๙ - 
 

รำยละเอียดของเกณฑ์ที่คำดหวังของต ำแหน่ง 
ชื่อเกณฑ์ท่ีคาดหวัง ค ำนิยำม 

๑. ความรู้ในด้านบญัช ี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านบัญชี 
รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ตลอดจนการพัฒนา
และปรับปรุงข้ันตอนการท างานดา้นบัญชีให้มีประสิทธิภาพ 

๒. ความรู้ในการเป็นผูต้รวจสอบ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการเป็นผู้
ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกีย่วข้องกับการเป็นผูต้รวจสอบ 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๓. ความรู้ในด้านงบประมาณ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
งบประมาณ  รวมทั้งการตอบข้อซกัถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานงบประมาณ 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านงบประมาณให้มีมีประสิทธิภาพ 

๔. ความรู้ในด้านการเงิน ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
การเงิน  รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการเงิน  ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการเงินให้มีมีประสทิธิภาพ 

๕. ความรู้ในด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD)   รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเดน็ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
(HRD)  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน(HRD) ให้มีมีประสิทธิภาพ 

๖. ความรู้ในงานด้านระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานบุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับงานบุคคล(HRIS)  รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็น
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน HRIS  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขัน้ตอนการท างานด้าน
HRIS ให้มมีีประสิทธิภาพ 

๗. ความรู้ด้านการบรหิารทรัพยากร
มนุษย ์

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์(HRM)  รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเดน็ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
HRM ตลอดจนการพัฒนาและปรบัปรุงข้ันตอนการท างานด้านHRM ให้มีมีประสิทธิภาพ 

๘. ความรู้ในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)  รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานIT 
ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านIT ให้มีมีประสิทธิภาพ 

๙. ความรู้ในด้านการตรวจสอบภายใน ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการตรวจสอบภายใน
รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
การพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 

๑๐. ความรู้ในด้านกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ  และมาตราตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย
รวมทั้งการตอบข้อซักถามและใหค้ าปรึกษาแนะน าในประเด็นต่างๆ โดยอ้างอิงถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องได ้

๑๑. ความรู้ในด้านจดัซื้อจัดจ้าง ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ  วิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านงาน
จัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ ตลอดจนการ
พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



- ๓๐ - 
 
 

ชื่อเกณฑ์ที่คำดหวัง ค ำนิยำม 
๑๒. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/ข้อบังคับ

ของทางราชการ 
ความเข้าใจในระเบียบ  ค าสั่ง  ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  รวมทัง้สามารถตอบข้อ
ซักถามและใหค้ าแนะน ากับผู้อื่นเกี่ยวกับระเบยีบ ค าสั่ง และ/หรือสญัญาที่เกี่ยวข้องได้
อย่างถูกต้อง ชัดเจนตรงประเด็น 

๑๓. การให้ค าปรึกษา ความเข้าใจในความถูกต้องการหรอืความคาดหวัง  และปญัหาที่เกดิขึ้นของผู้อื่น  รวมถึง
การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

๑๔. การแก้ไขปัญหาตดัสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ์  คาดคะเนและวเิคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  ตลอดจน
การมองการณ์ไกลก่อนการตดัสินใจใดๆ  เพื่อให้การตดัสินใจและการแก้ไขปัญหาได้เป็นไป
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกดิขึ้น  เป็นไปอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิผลและมี
ประสิทธิภาพ 

๑๕. ความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบผลงานท่ีเกิดขึ้นของทีมงาน  และน าเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกใน
ทีม  รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานให้แสดงออกถึงการเป็นผู้น าและพร้อมที่จะน าเสนอความ
คิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม 

๑๖. ทักษะการสอนงานและพัฒนางาน 
(Coaching Development Skills) 

การก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจาการสอนงาน  รวมทั้งสอนงาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานท่ีก าหนดขึ้นโดยพจิารณาจากความแตกต่างของผู้ถูก
สอนเป็นส าคัญ  ตลอดจนการปรบัเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ ให้
เหมาะสมและบรรลุผลส าเร็จของงานรวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะการท างานของตนเอง
และผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง 

๑๗. ทักษะในการน าเสนองาน ความสามารถในการน าเสนอข้อมลูหรือรายละเอียดต่างๆ ให้กับกลุม่ผู้ฟังในระดับที่
แตกต่างกัน  รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ  เครื่องมือ  และอุปกรณต์่างๆ  เพ่ือ
ประกอบการน าเสนองานได้อย่างเหมาะสม 

๑๘. การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จ าเปน็จะต้องน ามาใช้ใน
กิจกรรม  หรือโครงการวางแผนเพื่อจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 

๑๙. ทักษะในการค านวณ ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการค านวณข้อมลู  รวมทั้งความสามารถใน
การค านวณและวเิคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อยๆ  ตลอดจนการน าข้อมูลที่ค านวณ
ได้มาใช้ในการวางแผน  การวิเคราะห์และหาแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้ 

๒๐. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ  และการสร้างรูปแบบของ
แบบฟอร์ม  เอกสาร  และรายงานต่างๆ ไดร้วมถึงการดึงฐานข้อมูลจากโปรแกรมองค์กร
คอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานอ่ืนๆ ต่อไปได ้

๒๑. ทักษะในด้านการเงิน การคาดการณ์และการบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน  รวมถึงการควบคุมดูแล
การใช้เงินให้เกิดประโยชน์ในการท างานอ่ืนๆ ต่อไปได ้

๒๒. การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือคน้หาข้อมูล  รวมทั้ง
การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหาและจดัเก็บข้อมูล  ตลอดจน
การวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมลูที่รวบรวมได้อย่างเป็นระบบ 

๒๓. ทักษะในการใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้ค าพูดและส านวนภาษาในการน าเสนองานให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับสาย
งานของตนและสายอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

๒๔. การบริหารงานส านักงาน/ธุรการ ความสามารถในการจดัหา  จัดเตรียม  เก็บและบ ารุงรักษาข้อมูล  เอกสาร  และอุปกรณ์
ตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กรและหน่วยงานได้ 
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ชื่อเกณฑ์ที่คำดหวัง ค ำนิยำม 
๒๕. การบริหารโครงการ การจัดท าแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) และทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในโครงการรวมทั้งการ

น าแผนปฏิบตัิการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ (Implementation Plan) ตลอดจนการติดตาม
และประเมินผลความส าเรจ็ของโครงการ 

๒๖. การวิเคราะห์ทางสถิต ิ ความสามารถในการก าหนดกรอบ  มุมมอง  และสมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ
รวมทั้งสามารถน าสถติิที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้  ตลอดจนสามารถแปล
และสรุปผลข้อมลูจากการวเิคราะห์ด้วยหลักการทางสถิต ิ

๒๗. ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ ์ การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ  เพื่อก่อให้เกิดสังคมภายในโครงการที่
มีความอบอุ่น  เข้มแข็ง  และมีความสัมพันธ์ที่ดี  ตลอดจนดูแลในเรือ่งความปลอดภยัและ
ความเรยีบร้อยใหส้อดคล้องต่อสภาวการณต์่างๆ ท่ีมีการเปลีย่นแปลง  พร้อมท้ังการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี  เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรกับสมาชิกโครงการเป็นอย่างด ี

๒๘. ทักษะการบริหารงานจัดซื้อจดัจ้าง การอธิบายได้ถึงแนวคิด  หลักการ  และขั้นตอนการท างานในด้านงานจัดซื้อรวมทั้งการ
บริหารจดัการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ  ราคา  
ระยะเวลา  และแหล่งผู้ขาย  ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงานจัดซือ้ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

๒๙. ทักษะการติดต่อประสานงาน การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมลู  ข่าวสาร  หรืองานกับผู้อื่นทั้งในและภายนอกหน่วยงานได้
ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่ก าหนด  รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารและให้ค าแนะน า
แก่ผู้อื่นถึงเทคนิคหรือวิธีการติดตอ่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓๐. ทักษะด้านเลขานุการ ความสามารถในการจดัพิมพ์เอกสาร  จดหมายโตต้อบ  อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้บรหิาร
ขององค์กรและผู้มาติดต่องาน  ตลอดจนช่วยแก้ไขปญัหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให้
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรืน่ 

๓๑. ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผน  และการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรค์ที่อาจจะเกดิขึ้นไว้
ล่วงหน้าเสมอ  รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมลูและรายละเอียดต่างๆ ทั้งของ
ตนเองและผู้อื่นได ้

๓๒. มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีใหเ้กิดขึ้นกับบคุคลต่างๆ  ท้ังจาก
ภายในและภายนอกองค์กร  เพื่อเป้าหมายในการท างานร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล  หน่วยงานและองค์กร 

๓๓. การควบคุมอารมณ์และบคุลิกภาพ ความสามารถในการบริหาร  จัดการ  และควบคมุอารมณ์และบุคลกิภาพท่ีแสดงออกได้
อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้อื่นได้ในสถานการณ์หรือเหตกุารณ์ที่แตกต่างกันไป 

๓๔. ความคิดสร้างสรรค ์ การน าเสนอความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ซึ่งน าไปสู่การออกแบบผลงานท่ีมีความ
แปลกใหม่  ทันยุคสมัยเพิ่มประสทิธิภาพทางการตลาดและการขาย  รวมถึงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ให้กับองค์กร 

๓๕. ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจในทิศทาง  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์กร พร้อมทั้ง
ความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน  และด าเนินงานให้สอดคล้องและรองรับกับ
กลยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์กร 

๓๖. ความคิดเชิงวิเคราะห ์ ความเข้าใจในการก าหนด  วิธีการรวบรวมประเด็น  เหตุการณ์ หรือปัญหาที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์  และแยกแยะแจกแจงข้อมูลออกเป็นปัจจัย
ย่อยๆ เช่น สาเหตุ  ผลลัพธ์  ผลกระทบ  ข้อเสนอแนะ  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น  ได้
อย่างเป็นระบบ 
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ชื่อเกณฑ์ที่คำดหวัง ค ำนิยำม 
๓๗. การเรยีนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้และเพิ่มขีด

ความสามารถให้แกตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 
๓๘. จิตส านึกด้านบริการ การให้ความส าคัญกับลูกค้าท้ังภายในและภายนอก  โดยตอบสนองความต้องการและสร้าง

ความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ  ด้วยมาตรฐานการให้บริการที่ด ี
๓๙. ความน่าเชื่อถือได ้ ความสามารถในการรับผดิชอบงานท่ีได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ  รวมทั้ง

ความสามารถในการตรวจสอบ สบืค้น  และค้นหาข้อมลูและรายละเอียดต่างๆ  
เพื่อท่ีจะให้ได้ข้อมลูที่ถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์  และตรงประเด็นแก่ผู้อื่นท้ังภายในและ
ภายนอกองค์กร 

๓๐. จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพ
และความปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภยั  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดล้อมในการท างาน  โดยปฏิบตัิ
ให้เป็นมาตรฐานและวิธีการที่ก าหนดอย่างเคร่งครดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





- ๓๓ – 
 

 มำตรกำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ   

๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและ
 เงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนา

 ที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  การแข่งขันกีฬาการร่วมงานประเพณี เป็นต้น 
 

 มำตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย  

๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่า
 กล่าวตักเตือน  แล้วเสนอให้ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีทราบ 

๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  ๓  ครั้ง  ยกเว้นการ
 กระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมายหรือ

 ระเบียบก าหนด  
๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือเทศบาล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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วิธีกำรพัฒนำ  
 แผนพัฒนำบุคลำกร (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕6๓) 

 

วิธีกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล  และพนักงำนจ้ำง 
 
ที ่

 
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี ๒๕๖๑ 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖๒ 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖๓ 

(จ านวนคน) 
เทศบาล

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๑. 
 
 

 
๒. 
 
 
 

๓. 
 
 

 
 

๔. 

หลักสตูรเกีย่วกับปลดัเทศบาล 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าส านัก
ปลัด หรือหลักสตูรอื่นที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
คลัง หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
ช่าง หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
เทศบาล ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแตล่ะส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้และความเข้าใจในการบรหิารงาน
ในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแตล่ะส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแตล่ะส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานใน
หน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 

 

ปลัดเทศบาล   ไดร้ับการ
ฝึกอบรม     ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี

 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 

 / 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 



- ๓๕ - 

 
ที ่

 
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี ๒๕๖๑ 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖๒ 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖๓ 

(จ านวนคน) 
เทศบาล

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๕. 
 
 
 
 

๖. 
 
 
 

 
 

๗. 
 
 
 

๘. 
 

 
 

๙. 

หลักสตูรผู้อ านวยการกอง
การศึกษาหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิงแวดล้อม หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักทรัพยากร
บุคคล  หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 

-เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแตล่ะส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งข้ึน 
 
-เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
หัวหน้าส่วนงานแตล่ะส่วน ให้มีทักษะ 
ความรู้ และความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าท่ีที่รับผิดชอบมาก
ยิ่งข้ึน 
 
-เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
  
-เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
-เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับ
การฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
 
 
พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

1 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

1 
 

๑ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

1 
 

 / 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 



- ๓๖ - 

 
ที ่

 
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี ๒๕๖๑ 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖๒ 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖๓ 

(จ านวนคน) 
เทศบาล

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๑๐. 
 
 
 

๑๑. 
 

 
 

๑๒. 
 
 

 
๑๓. 

 

 
 

๑๔. 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการคลัง
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 
หลักสตูรเกีย่วกับนิติกร หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี หรือหลักสตูรอืน่
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักจัดการงาน
ทั่วไป หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 

 
๑ 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

 / 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 

 



- ๓๗ - 

 
ที ่

 
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี ๒๕๖๑ 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖๒ 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖๓ 

(จ านวนคน) 
เทศบาล

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๑๕. 
 
 
 

๑๖. 
 
 

 
๑๗. 

 
 

 
๑๘. 

 
 
 

๑๙. 

หลักสตูรเกีย่วกับนักสันทนาการ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับช่างโยธา/นาย
ช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงาน
ธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
 

 
หลักสตูรเกีย่วกับนักสังคม
สงเคราะห ์

 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี

 
 
พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 

 
๑ 
 
 

 
 

๒ 
 
 
 

 
๓ 
 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 

 
 

๒ 
 
 
 

 
๓ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 

 
 
 

๒ 
 
 
 

 
๓ 
 
 
 
 

 / 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 



- ๓๘ - 

 
ที ่

 
โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
การด าเนินการ 

ปีงบประมาณท่ีพัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา 
ปี ๒๕๖๑ 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖๒ 

(จ านวนคน) 
ปี ๒๕๖๓ 

(จ านวนคน) 
เทศบาล

ด าเนินการเอง 
ส่งฝึกอบรมกับ
หน่วยงานอื่น 

๒๐. 
 
 
 

๒๑. 
 
 

 
๒๒. 

 
 

 
๒๓. 

 
 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็กหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแต่
ละต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
การส่งเสริมระบบคณุธรรม
จริยธรรม 
 
 
 
การท าแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเพื่อการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความ
เข้าใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานแต่
ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
พนักงานจ้าง ได้รับฝึกอบรม 
1 ครั้ง/ป ี
 
 
 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง/ป ี
 
 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง ได้รับการ
ฝึกอบรม 1 ครั้ง /ป ี

๘ 
 

 
 

๑๕ 
 
 
 
 

๔8 
 
 
 
 

๔8 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 
 

 
๑๕ 

 
 
 
 

๔8 
 
 
 
 

๔8 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘ 
 

 
 

๑๕ 
 
 
 
 

๔8 
 
 
 
 

๔8 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

 



 
 
 



- ๓๙ - 
 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ล ำ 
ดับที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ 
ต.ค. 
๖๐ 

พ.ย. 
๖๐ 

ธ.ค. 
๖๐ 

ม.ค. 
๖๑ 

ก.พ. 
๖๑ 

มี.ค. 
๖๑ 

เม.ย. 
๖๑ 

พ.ค. 
๖๑ 

มิ.ย. 
๖๑ 

ก.ค. 
๖๑ 

ส.ค. 
๖๑ 

ก.ย. 
๖๑ 

หมำยเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน บูรณาการ 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

บูรณาการ              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  ทุก
คน 

งบ  
ทต.ฆ้องชัย 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ  
ทต.ฆ้องชัย 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้บริหาร 

งบ  
ทต.ฆ้องชัย 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

- ๔๐ – 
 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ล ำ 
ดับที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ 
ต.ค. 
๖๑ 

พ.ย. 
๖๑ 

ธ.ค. 
๖๑ 

ม.ค. 
๖๒ 

ก.พ. 
๖๒ 

มี.ค. 
๖๒ 

เม.ย. 
๖๒ 

พ.ค. 
๖๒ 

มิ.ย. 
๖๒ 

ก.ค. 
๖๒ 

ส.ค. 
๖๒ 

ก.ย. 
๖๒ 

หมำยเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน บูรณาการ 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

บูรณาการ              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  ทุก
คน 

งบ  
ทต.ฆ้องชัย 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ  
ทต.ฆ้องชัย 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้บริหาร 

งบ  
ทต.ฆ้องชัย 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- ๔๑ - 
 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ล ำ 
ดับที ่

โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ 
ต.ค. 
๖๒ 

พ.ย. 
๖๒ 

ธ.ค. 
๖๒ 

ม.ค. 
๖๓ 

ก.พ. 
๖๓ 

มี.ค. 
๖๓ 

เม.ย. 
๖๓ 

พ.ค. 
๖๓ 

มิ.ย. 
๖๓ 

ก.ค. 
๖๓ 

ส.ค. 
๖๓ 

ก.ย. 
๖๓ 

หมำยเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน บูรณาการ 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

บูรณาการ              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  ทุก
คน 

งบ  
ทต.ฆ้องชัย 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ  
ทต.ฆ้องชัย 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ผู้บริหาร 

งบ  
ทต.ฆ้องชัย 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

 



 



 



- ๔๒ – 
 

ส่วนที่ ๕ 
งบประมำณในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 

    งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง 

ที ่ โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ 
งบประมำณ (บำท) 

ที่มำของงบประมำณ 
๒๕๖๑ – ๒๕6๓ 

๑ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับปลดัเทศบาลต าบลหรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าส านักปลดัหรือหลักสูตรอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๓ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกองคลังหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๔ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกองช่างหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๕ 
 

หลักสตูรผู้การกองการศึกษาหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๖ หลักสตูรผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๗ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ีวเิคราะห์นโยบาย 
และแผนหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๘ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๙ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักทรัพยากรบคุคลหรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๐ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการสาธารณสุขหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๑ หลักสตูรเกีย่วกับนิติกรหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 35,000 ข้อบัญญัติงบประมาณ 
1๒ 

 
หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

1๓ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

1๔ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

14 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการจัดเกบ็รายได้หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

15 
 

หลักสตูรเกีย่วกับช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๖ หลักสตูรเกีย่วกับนักสังคมสงเคราะห์หรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๕,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๗ หลักสตูรเกีย่วกับช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

 
 



 
- ๔๓ - 

 
 

 

ที ่ โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ 
งบประมำณ (บำท) 

ที่มำของงบประมำณ 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

๑๘ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๑๙. หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็กหรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒๐ 
 

หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะต าแหน่งหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
๒๐,๐๐๐ 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒๑ 
 

การส่งเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม 
 

 
40,000 

 
ข้อบัญญัติงบประมาณ 

๒๒ 
 

จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
เพื่อการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
บูรณาการ 

 

- 
 
 

 
 
 
 



 



- ๔๔ – 
 
 

บทที่  ๕ กำรติดตำมและประเมินผล 
 

  เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  และผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา  วิธีการประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 
  ๑. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ  ก่อน-หลัง  และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภายหลังจาก
การได้รับการพัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง 
  ๒. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพื่อร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาของ  
ผู้เข้ารับ การพัฒนา 
  ๓. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่เทศบาลต าบล
ฆ้องชัยพัฒนา  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 
  ๔. การสรุปรายงานผลภายหลังการพัฒนาเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล เช่น การฝึกอบรม  การศึกษาดูงาน 
  
 

บทที่ ๖ บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข  
เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์  ตลอดจน แนวนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน  อาจเป็นเหตุให้การพัฒนา บุคลากรบางต าแหน่ งที่
จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า  และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็นอาจต้องท าการยุบ   ห รื อ ป รั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง
หน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ  ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด  บุคลากรที่มีอยู่จึงต้อง
ปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ 
ที่ ๒๘๙   / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบคุลำกร (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
………………………...............………………….. 

 

   อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์   เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  ลงวันที่ ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ส่วนที่  ๔  การพัฒนา
พนักงานเทศบาล  ข้อ ๒๘๘ – ข้อ ๓๒๖  จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)   โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  ๓    ปี   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ของเทศบาล
ต าบลฆ้องชัยพัฒนา ดังนี้ 
 

  ๑.  นายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา เป็นประธานกรรมการ 
  ๒.  ปลัดเทศบาล    เป็นกรรมการ 
  ๓.  ผอ.กองช่าง            เป็นกรรมการ 
  ๔.  ผอ.กองคลัง    เป็นกรรมการ 
  ๕.  ผอ.กองการศึกษา   เป็นกรรมการ 
  ๖.  ผอ.กองสาธารณสุขฯ   เป็นกรรมการ 
  ๗.  หัวหน้าส านักปลัด   เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
  ๘.  นักทรัพยากรบุคคล   เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๙.  นักจัดการงานทั่วไป   เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

สั่ง   ณ   วันที่  ๑๕  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

 

 ( นายปรีชา  ศรีจินดา ) 
 นายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา 

 
 

  
 
 



รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล  (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๓) 
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๗  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๐  เวลำ  ๑๔.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมริมบึงเทศบำลต ำบลฆ้องชัยพัฒนำ  อ ำเภอฆ้องชัย  จังหวัดกำฬสินธุ์ 

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

 ผู้มำประชุม  

 ๑.  นายปรีชา  ศรีจินดา   นายกเทศมนตรีฯ   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายณัฐวุฒิ  ไสยวิจิตร  ปลัดเทศบาล    กรรมการ 
 3.  นายอุดมศักดิ์  ภพสมัย  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
 4.  น.ส.ปทุมพร  จังโกฎิ   หน.ฝ่ายพัฒนารายได้ รก. 
      ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
 5.  น.ส.จิรานุวัฒน์ พัฒนสระคู  หน.ฝ่ายบริหารการศึกษา รก. 
      ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
 6.  น.ส.เลิศภัสสร  นาชัยเวศ  หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รก. 
      ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ     กรรมการ 
 ๗.  ดร.สรุศักดิ์  หันชัยศรี   หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ/เลขานุการ 
 ๘.  นายสุนทร  เขตมนตรี    นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ๙.  นายสมพร  ศรีชะตา   นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

 เริ่มประชุมเวลำ   ๑๔.๐๐  น.  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายปรีชา  ศรีจินดา ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)   เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม  และมอบหมายให้  นายณัฐวุฒิ  ไสยวิจิตร   ปลัดเทศบาล   ด าเนินการ
ประชุม   โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 ปลัดเทศบาล  - แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –   

   ๒๕๖๓)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา ที่ ๒๘๙ /๒๕๖๐  ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์   เรื่อง  
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล(แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน)  ลงวันที่  
   ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ส่วนที่  ๓  การ พัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ข้อ ๒๕๙ – ข้อ ๒๙๕   
   ส่วนที่  ๔  การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ ๒๘๘ – ข้อ ๓๒๖   

 มติที่ประชุม     - รับทราบ 
 

 
ระเบียบวำระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 

    -  ไม่มี   
 

ระเบียบวำระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจำรณำ 
 ปลัดเทศบาล -  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๓)     
   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากร 
   ท้องถิ่น  ต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 

/๑.ด้านความรู้... 
 



 ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 ๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 ๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
 ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 ๕.  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

   และเพ่ือให้แผนพัฒนาบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ  
   เป้าหมายขององค์กร  จึงมอบหมายให้นายสุนทร  เขตมนตร ี   กรรมการ/ผูช้่วยเลขานุการ     
   เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๓)    
นายสุนทร เขตมนตร ี - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ –  ๒๕6๓) นั้น มีหลักการที่ต้อง 
   ค านึงถึงคือจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –  ๒๕๖๓)    

 และข้อบัญญัติฯ ของเทศบาล    ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้ง  
  องค์กรและต่อเนื่อง   จึงได้เสนอร่างแผนงานพัฒนาบุคลากร/โครงการฝึกอบรม  ให้  
  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้เหมาะสมกับ 
  องค์กรโดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

ที ่ โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ 
๑ หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดเทศบาลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๒ หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส านักปลัดหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๓ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองคลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๔ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้อ านวยการกองช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
๕ หลักสูตรผู้บริหารการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
๖ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
๗ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
๘ หลักสูตรเกี่ยวกับบุคลากรหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
๙ หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการสาธารณสุขหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๑๐ หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
13 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
14 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
15 หลักสูตรเกี่ยวกับนักสังคมสงเคราะห์หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
๑๖ หลักสูตรเกี่ยวกับช่างโยธา/นายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๑๗ หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
๑๘ หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็ก (ที่มีทักษะ) หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๑๙ หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๒๐ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
๒๑ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
๒๒ การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
2๓ จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 

/มติที่ประชุม... 
 



 

 
 มติที่ประชุม - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
   - ในด้านงบประมาณ  เพื่อให้การพัฒนาบุคลากร (การฝึกอบรมฯ) ได้กระจายและบุคลากร 
   ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ๑ หลักสูตร/ปี  ทั้งนี้ควรพัฒนาตาม 
   ความจ าเป็นตามห้วงระยะเวลาไม่ท าให้งานประจ าหยุดชะงักและประหยัดงบประมาณ  จึง 
   ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันว่าแนวทางพัฒนางานใน ๓ ปีนี้ จะต้องมีหลักเกณฑ์  
   อะไรบ้าง  
 ที่ประชุม : ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นและเสนอแนวทางการพัฒนาบุคลากรใน ๓ ปี  โดยสรุป  ดังนี้ 
   ๑. ให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนา (ประชุม/อบรม/สัมมนา) อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
   ๒. ให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว  ต้องสรุปผลที่ได้รับจากการประชุม/อบรม/สัมมนา  รายงาน 
   นายกเทศมนตรีทราบทุกครั้ง (ส าเนาให้รายงานให้ส่งงานการเจ้าหน้าที่  ทราบ ๑ ชุด) 
   ๓. ในรอบปี (ตุลาคม) ให้งานการเจ้าหน้าที่จัดท าสรุปผลการพัฒนาบุคลากร เปรียบเทียบเชิง 
   ปริมาณ/คุณภาพ  โดยการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม   
   แล้วจัดเป็นรูปเล่ม  จ านวน  ๒ เล่ม 
   ๔. จัดให้มีการทบทวน/ปรับปรุง  แผนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบโดยมอบให้งานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานและประสานข้อมูลพร้อมสรุป
รายงานให้คณะกรรมการได้รับทราบเป็นระยะๆ ต่อไป 
  
ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
   - ไม่มี – 
 ประธาน  - มีผู้ใดจะเสนอ/ซักถามเพ่ิมเติมอะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี 
 เลิกประชุม : เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐ น. 
 
    
 
 
       ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
        (ดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี) 
           หัวหน้าส านักปลัด 
 

 
 
 

 
       ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปรีชา  ศรีจินดา) 
        นายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
 
 
 

  


