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   ๑. หลกัการและเหตผุล 
 

  1.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545  หมวด 14 กิจการเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล  ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 288 - ข้อ 326  ก าหนดให้เทศบาลจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลจะต้องก าหนดตามกรอบของแผน
อัตราก าลังพนักงานเทศบาล ทั้งในส่วนของการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติและการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามี
หน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ซึ่งอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสม
ด าเนินการ โดยเลือกวิธีที ่เหมาะสมกับการพัฒนาผู ้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ ่ม  ทั้งนี ้ต้องให้
ครอบคลุมทักษะการพัฒนาทั้ง  5 ด้าน ได้แก่ 
  (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
สถานที ่ โครงสร้างของงาน   นโยบายต่างๆ 
  (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ   เช่น   งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง 
  (3)  ด้านการบริหาร ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน  เช่น   ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
  (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การสื่อความหมาย การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย 
  (5)  ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 
  หลักสูตรการพัฒนา  ส าหรับพนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย
ในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 3  ปี ของแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ดังนี้ 
 (1)   หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 (2)   หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
 (3)   หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 (4)   หลักสูตรด้านการบริหาร 
 (5)   หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

  1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 111  ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
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  ในการบริหารงานราชการ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน  ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์ต่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่  จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างแนวความคิดใหม่ๆตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ใน
พระราช กฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  2. ต้องสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา  มีความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม 
  4. ต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัดและกัน    
เพ่ือน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรีดังกล่าวข้างต้น 
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  จึงจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบล
กรอกสมบูรณ์ ให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา
มาประยุกตใ์ช้ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
 1.  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
 2.  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างความเป็นมืออาชีพในสายงาน 
 3.  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
 4.  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
 5.  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ 
 6.  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
 7.  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
 8.  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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    2. วัตถุประสงค ์
 

 (1)  เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรในสังกัดได้เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  และ
จริยธรรม  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ   บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
          (2)  เพ่ือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยท้องถิ่น  สามารถด าเนินการพัฒนาอัตราก าลังให้บรรลุประสงค์
และเป้าหมายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้วางนโยบายไว้  อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น    ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและนโยบายระดับต่าง ๆ   รวมทั้งพิจารณาถึงขีดความสามารถของอัตราก าลัง
เจ้าหน้าที่  และงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
          (3)  เพ่ือเป็นแนวทางปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการท างาน (process  re-engineering)    ปรับปรุง
กลไก  กระบวนการและหลักเกณฑ์การตัดสินใจของการคัดเลือก  การแต่งตั้งโยกย้าย และการเลื่อนระดั บให้มี
ความโปรงใสและตั้งอยู่บนฐานะระบบคุณธรรมมากข้ึน 
    (4)  เพ่ือก าหนดเป้าหมายและนโยบายทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้านให้มีทิศทางชัดเจนสอดคล้องกับ
ปรัชญาและค่านิยมขององค์กร  และสามารถก าหนดภารกิจและการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (5)  เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(Strategic plans)  ของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของทรัพยากรบุคคล 
      (6)  เพ่ือปรับปรุงการประสานงานระหว่างการพัฒนาอาชีพ (career development)  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (performance management) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นเอกภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
 

    3. เป้าหมายและตวัช้ีวัดการพัฒนา 

1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล  พ.ศ. 2561 - 
2563 

ตามหลักและแนวทางธรรมาภิบาลร้อยละของจ านวนพนักงานงานเทศบาลที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมข้ึน 
2) ระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมของเทศบาล อย่างน้อยร้อยละ 20 เมื่อเทียบ

กับปีที่ผ่านมา 
3) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการท างานของเทศบาลสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 80 หรือไม่น้อย

กว่าเป้าหมายในปีที่ผ่านมา และเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 10 ในปีต่อไป 
4) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมของเทศบาล เพ่ิมสูงขึ้น 

มากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
5) ร้อยละของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในเทศบาล  ที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม

จริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ 
6) ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่า

ร้อยละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
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เป้าหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ อันประกอบด้วย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ทุกคนได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้/ทักษะ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน โดยมี
แผนงาน/โครงการและวิธีการพัฒนา ดังนี้ 
 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ 

การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม 
1. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
2. การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง 
3 .การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศเผยแพร่
มาตรฐานจริยธรรม 
4. มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น 
โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและลงโทษ 

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา ได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีแผนงาน/โครงการ
และวิธีการพัฒนา ดังนี้ 

 

แผนงาน/โครงการ วิธีการ 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดระยะเวลา ลดขั้นตอนในการ
ท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
2. ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
3. ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม 5 ส 
4. ส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอื่น 
โดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน และสถานที่
บริการประชาชน 
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   ๔. วสิยัทศันแ์ละยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ์    

  
❖ วิสัยทัศน ์

  “เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่น
ด้วยความรวดเร็ว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และประชาชนมีส่วนร่วม” 

   ❖ ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1)  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอ่ืน ๆ 
2)  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ท่อระบายน้ า ทางระบายน้ า ทางเท้า ถนน  สะพาน 

ให้สะดวกต่อการสัญจร 
3)  ติดตั้งและขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างและซ่อมแซม 

ไฟฟ้าสาธารณะ  สัญญาณไฟจราจร  และเครื่องหมายต่างๆ 
4)  ก่อสร้างต่อเติม ปรับปรุง ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
5)  ก่อสร้าง บ ารุงรักษา ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ า แหล่งเก็บกักน้ า  

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณี  และ  กีฬา 
    แนวทางการพัฒนา 

1) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
2)  สนับสนุนกิจกรรมทางพิธีการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และ กีฬา   
3)  พัฒนาส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และสถานที่ออกก าลังกาย 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
1)  สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 
2)  พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย 

แนวทางการพัฒนา 
1) การบ าบัด และจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
2) การดูแล บ ารุงรักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
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     ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
1) ให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และสวัสดิการสังคม 
2)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ 
3)  ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข  และเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน 
4)  รณรงค์  ส่งเสริม  สนับสนุน  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา 
1)  พัฒนาระบบการให้การบริการแก่ประชาชน 
2)  พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
3)  พัฒนาการจัดหาพัสดุ  ให้เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน 
4)  พัฒนาประสิทธิภาพ  ขีดความสามารถของบุคลากรของท้องถิ่น 

❖ เป้าประสงคก์ารพัฒนา 
1. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

รวมทั้งได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ชุมชนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

และด้านการจัดการศึกษา  ให้ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
3. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน 

ทางเศรษฐกิจ 
4. เป็นต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 
5. ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  รวดเร็วและเป็นธรรม  มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 

ทั้งร่างกายและจิตใจ เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ  คนผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง 
มีอาชีพพ่ึงพาตนเองได ้

6. เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 

❖ ตัวชี้วดั 
   1.  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 70 
   2.  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 70 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   3.  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 70  และพ่ึงตนเองได้มากข้ึน 
   4.  ประชาชนรู้จักการจัดการขยะมูลฝอยร้อยละ 70 และสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ในเขตเทศบาล 
   5.  ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึนร้อยละ 70 และปัญหายาเสพติดลดลง 
   6.  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 70  
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❖ จดุยืนทางยุทธศาสตร ์
1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

   ❖ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากร 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งระบบการสรรหา  
การพัฒนา และการรักษา 

เป้าประสงค์ :  เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม      ทั้ง
ระบบ อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ อันประกอบด้วย การสรรหา การพัฒนา และการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคล
ให้คงอยู่อย่างมีศักยภาพสูงสุด  

ตัวช้ีวัด 
1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนอัตราก าลังที่เหมาะสมของเทศบาลต าบล 

กรอกสมบูรณ ์
2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนทางเดินสายอาชีพของทุกสายงานในเทศบาล 

ต าบลกรอกสมบูรณ์ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้ยุติธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

   1. การจัดท าแผนอัตราก าลังเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์   
2. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเพ่ือการประเมินและการพัฒนา  

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
  1. การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. การจัดท าแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 3. การจัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินสมรรถนะบุคลากร  

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3  พัฒนาระบบการรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล 
 1.การติดตามประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผลในการปฏบิัติงานของบุคลากร  
 2. การพัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการเพื่อเพ่ิมความผาสุกในการปฏิบัติงาน  
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ประเด็นที่ 2 :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ) 

เป้าประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถในการ
ด าเนินงานเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรที่ครอบคลุมทุกด้าน 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนวันที่บุคลากรได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 
2. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะเพ่ือน าไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 
  1. การอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพในการท างาน 

ทุกระดับ 
 2. การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงาน 

   3. การฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและผู้ที่เก่ียวข้อง (โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง) 

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2  สร้างเสริมทัศนคติในการท างานเชิงบวกให้เพิ่มมากขึ้น 
 1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ โดยการ

ปรับเปลี่ยนความคิดเพ่ือการท างานอย่างมีความสุข 8 ประการ ได้แก่ 
  (1) ทัศนคติที่ดี  

(2) ความกระตือรือร้น  
(3) ความเชื่อมั่น  
(4) ความยึดมั่นในคุณธรรม 
(5) ความกล้าหาญ  
(6) ความมั่นใจ  
(7) ความมุ่งมั่น 
(8) ความอดทน)  
เช่น โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

โครงการธรรมะกับชีวิต ฯลฯ    
 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
 3. โครงการพัฒนาบุคลกรทางการศึกษาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
 4. โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาลทุกสายงาน 

ประเด็นที่ 3 :  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้บุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ และสนับสนุน
ยุทธศาสตร์องค์กร 

เป้าประสงค์ : เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายขององค์กร 

ตัวช้ีวัด 
- ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ

ในระดับท่ีองค์กรคาดหวัง  
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แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายใน
องค์กร เพ่ือไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1.  โครงการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ภายใน

องค์กร (KM) เชิงปฏิบัติอย่างมีระบบ  
3. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  พัฒนาสมรรถนะพนักงานให้มีความพร้อมในการสนับสนุน 
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร  

1. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ตามแผน 
พัฒนาบุคลากร 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

ประเด็นที่ 4 :  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

เป้าประสงค์ : เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หรือ
แรงกระทบในทุกรูปแบบ 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของจ านวนบุคลากรทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  เสริมสร้างค่านิยมในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่บุคลากร 
1. การปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม ่เพ่ือเสริมสร้างค่านิยมที่ดีในการสร้างวัฒนธรรม 

องค์กรที่แข็งแกร่ง (ท าความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วม ความร่วมมือ และความรับผิดชอบ) 
 2. การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
 3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร 
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือหาค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมขององค์กร 

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
1. การเตรียมความพร้อมบุคลากรในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการท างาน 

เป้าประสงค์ : เพ่ือส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และประสานงานช่วยเหลือกันระหว่าง
องค์กร กับหน่วยงานหรือภาคส่วนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

ตัวช้ีวัด 
1. ผลการส ารวจภาพลักษณ์ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 
2. ระดับความส าเร็จของการสร้างทีมประสิทธิภาพของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การส่งเสริมให้องค์กรได้เป็นที่รู้จักแก่สังคม ชุมชน ในแง่มุมต่างๆ 
1. การท างานเชิงรุก ปลุกจิตส านึก ผนึกใจให้บริการ (เทศบาลเคลื่อนที่) 
2. การเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์  
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แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท างานและการสื่อสารภายในองค์กร 
 1. การสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีประสิทธิผล  
 3. การอบบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ 
 

 
   ๕. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสาร  ให้ครบถ้วน 
ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้ม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจ าเป็นต้องศึกษาและทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
ในห้วงเวลานั้น และต้องค านึงถึงบุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ ความคาดหวัง และความ
ต้องการของบุคลากรในองคก์ร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมิน        โดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กร สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน 
ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ สามารถ
วิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลในด้านต่าง ๆ โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ 
จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity - O) และอุปสรรค 
(Threat - T) เป็นเครื่องมือ 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Scanning)  

 จุดแข็ง (Strengths : S)  
1. บุคลากรมีความหลากหลาย (สหวิชาชีพ) ซึ่งเอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 
2. หน่วยงานจัดสรรงบประมาณบางส่วนเพื่อการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ หลักสูตรภายนอก  
3. มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศภายในที่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากร  
4. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอในการพัฒนาบุคลากร  
5. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร  
6. วัฒนธรรมองค์กรที่มีการเคารพผู้อาวุโสเอื้อต่อการพัฒนาบุคลากร โดยการสอนงาน  
7. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตนเอง  
8. มีเอกสารเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรหลายรูปแบบ เช่น เอกสาร แผ่นพับ หนังสือ คู่มือ

ซีดี เว็บไซต์ การจัดการองค์ความรู้ (KM)ฯ  
9. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก อย่าง สม่ าเสมอ

และต่อเนื่อง  
10. มีช่องทางการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ  
11. มีการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้จากผู้มีประสบการณ์สูงกว่าโดยการท างานเป็นทีม และ

การท างานในรูปแบบคณะกรรมการ  
12. มีการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากร  
13. มีการด าเนินการตามแผนการติดตามประเมินผลและปรับปรุงด้านการพัฒนาบุคลากร 
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14. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ในทุกระดับ 
15. บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง 

ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  
16.บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลได้เป็นอย่างด ี

 จุดอ่อน (Weakness = W) 
1. การพัฒนาบุคลากรยังครอบคลุมไม่ครบทุกระดับ 
2. การท างานเชิงบูรณาการร่วมกันของทุกส่วนราชการยังขาดประสิทธิภาพ 
3. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติราชการ 
4. ขาดการติดตามประเมินผลด้านก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5. บุคลากรขาดการเรียนรู้ ความคิดริเริ่ม และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
6. ขาดการวางแผนก าลังคนที่เป็นระบบเพ่ือทดแทนก าลังคนที่ขาดแคลน 
7. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เต็มศักยภาพ 

 

ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Scanning) 

 โอกาส (Opportunity = O) 
1. การปฏิรูประบบราชการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารท าให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 

เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร และท าให้บุคลากรท างานได้ตรงกับความรู้
ความสามารถของตน 

2. ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัลท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
3. ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวขึ้น 
4. การปรับระบบโครงสร้างต าแหน่งใหม่ 
5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการท างานของท้องถิ่นส่งผลให้การ

บริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส 
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารและท าความเข้าใจกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพและท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
7. การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
8. ประชาชนมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร 
9. การขอรับสนับสนุนงบประมาณกรณีเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพมีหลายช่องทาง  

ได้แก่ จังหวัด  กรมท่ีสังกัด  และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ิมมากข้ึน 
10. นโยบายรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริม

เกษตรแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน  และเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน  
กระตุ้นชุมชนพ่ึงตนเอง 
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 อุปสรรค (Threat = T) 
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบางตัวยังไม่ครอบคลุม ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

และไม่ยังไม่ทันกับภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป  
2. การยึดระเบียบการบริหารบุคคลท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

จังหวัด 
3. ภาวะเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัวส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นมีสัดส่วนลดลง  
4. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่รวดเร็วท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 
5. การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกรอบ อ านาจ หน้าที่ กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ที่บัญญัติไว้เท่านั้น 
6. การตรวจสอบปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคณะมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน  ท า

ให้ยากต่อการปฏิบัติงาน 
7. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง 

 
 

   ๖. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  (3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีนโยบายที่จะจัดส่งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคนให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร/โครงการและหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น   ดังนี้ 

 การพัฒนาคณะผูบ้ริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล 
1.  จัดให้ได้เข้ารับการศึกษาอบรม เข้าร่วมสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน และ

การปฏิบัติราชการ 
2.  ให้เข้ารับการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาวิสัยทัศน์ในการท างานรวมถึงการก าหนด

นโยบายและการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

หลักสูตรการพัฒนาคณะผูบ้ริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล 

➢ หลักสูตรนายกเทศมนตรี  
➢ หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี 
➢ หลักสูตรที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
➢ หลักสูตรเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
➢ หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภาเทศบาล 
➢ หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล 
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➢ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล 
➢ หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบในการประชุมสภาเทศบาลหรือกฎหมายอื่นๆ  

ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานผูบ้รหิาร (ประเภทบริหารท้องถิ่น/อ านวยการท้องถิ่น) 
1.  จัดให้ได้เข้ารับการศึกษาอบรม เข้าร่วมสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน และ

การปฏิบัติราชการ 
2.  ให้เข้ารับการศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ พัฒนาวิสัยทัศน์ในการก าหนดนโยบาย

และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรม การฝึกจิต สมาธิ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
5.  สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และคุมค่า  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

หลักสูตรการพัฒนาสายงานประเภทบริหารท้องถิ่น/อ านวยการท้องถิ่น 

➢ หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น  
➢ หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
➢ หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
➢ หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
➢ หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข 
➢ หลักสูตรนักบริหารงานศึกษา 
➢ หลักสูตรนักบริหารงานประปา 

 การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานประเภทวิชาการ/ทั่วไป 
1. จัดให้พนักงานได้เข้ารับการศึกษาอบรม  เข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ตามแต่โอกาส เพ่ือพัฒนาทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่  

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป  เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
       (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  เช่น ด้านการบริหารงานบุคล  
ด้านการเงินและบัญชี ด้านช่าง  ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ฯลฯ      
   (3) ด้านการบริหาร  ได้แก่  การบริหารงานและการบริหารคน  เช่น  การวางแผน   
การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 
    (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถ  
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษยสัมพันธ์การท างาน   การสื่อความหมาย  
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
    (5) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  2.  สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาดูงานด้านการบริการประชาชน และการปฏิบัติราชการ 
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ และน ามาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน 
  3.  ส่งเสริม สนับสนุนให้เข้ารบัการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
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  4.  สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และคุ้มค่า  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

5.  สนับสนุนให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  ให้เพียงพอกับปริมาณงาน และทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน  

6.  จัดให้มีการประชุมเพ่ือซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการและส่งเสริมการสร้างความรู้และ
ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ 

หลักสูตรการพัฒนาสายงานผู้ปฏิบัติประเภทวิชาการ/ทั่วไป 

➢ หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
➢ หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
➢ หลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
➢ หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
➢ หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
➢ หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
➢ หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
➢ หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
➢ หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
➢ หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
➢ หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
➢ หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
➢ หลักสูตรนายช่างโยธา 
➢ หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
➢ หลักสูตรเจ้าพนักงานประปา 
➢ หลักสูตรการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

 การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
การปฐมนิเทศ  ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุเข้ารับ 

ราชการเป็นพนักงานเทศบาลให้ได้รับการพัฒนา ในหลักสูตร ดังนี้ 
1. หน้าที่หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
2. บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นพนักงานทั่วไป 
4. ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม่  และการพัฒนาเกี่ยวกับ  

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
5. จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็น

ระยะ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  มีการค้นคว้าศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 

6. สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่
รับผิดชอบ และการปฏิบัติตนในการให้บริการประชาชน 
  7. ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
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 การพัฒนาพนักงานจ้าง 

1.  จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย และขั้นตอนการ
ปฏิบัติหน้าที่  การบริหารงานและการบริการประชาชน 
            2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 

3.  ส่งเสริมและสนับสนนุให้เขา้รับการปฏิบัติธรรม การฝึกจิต – สมาธ ิตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
4.  สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 การพัฒนาพนักงานเทศบาลด้านคุณภาพชีวิต 
1.   จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเทศบาลประจ าปี 
2.   สนับสนุนให้พนักงานเทศบาลได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

 การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา  
1. เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการของ

บุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ได้
ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ทุก 6 เดือน ดังนี้  

• การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
• การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม  
• ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  
• การบริการเป็นเลิศ  
• การท างานเป็นทีม 

2. ต าแหน่งบริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น เป็นสายงานของผู้บริหาร  เทศบาลต าบล
กรอกสมบูรณ์ ได้ก าหนด แนวทางส าหรับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับ
เตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ ดังนี้  

• การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  
• ความสามารถในการเป็นผู้น า 
• ความสามารถในการพัฒนาคน  
• การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอ่ืนที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น เทศบาลต าบล
กรอกสมบูรณ์  ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารงต าแหน่งอยู่ , 
ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น พนักงานจ้าง  บางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศของเทศบาล
กรอกสมบูรณ ์ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีและต้องด าเนินการทุก 6 เดือน เช่นกัน 
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   ๗. วธิกีารพฒันาและระยะเวลาด าเนนิการ 

 7.1 การเตรียมการและการวางแผน 
  1)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  2)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษา วิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับ 
บัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยมีรายละเอียดและการจัดท าแผนการพัฒนา  ดังนี้ 
 

รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

1.  การส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 

- ผู้บริหาร       
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- พนักงานทุกคน    
- นักทรัพยากรบุคคล 

2.  การวิเคราะห์ปัญหาและข้อมูล การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร - คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 

3.  การพิจารณาและการประเมินบุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการภายใน จุดใดที่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการท างาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

4.  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเสนอต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคล
ที่ได้รับมอบหมาย 

- คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 

5.  การจัดส่งบุคคลเข้ารับการอบรม  การจัดท าเอกสารการฝึกอบรม
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา (ค าสั่ง/หนังสือส่งตัว) 

- นักทรัพยากรบุคคล 

6.  การแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

7.  การจัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร - นักทรัพยากรบุคคล 

8.  การติดตามและประเมินผล 

- ผู้บริหาร 
- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 
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การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ ์

วิเคราะห์ปัญหาจากการประเมนิผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาปัญหาและความต้องการฝึกอบรม 

พิจารณาเปน็รายบุคคล   
หรือระดับหน่วยงานภายในเทศบาล 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติม 
จากบุคลากรในหน่วยงาน 

เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสั่งการ 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเป็น ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

ติดตามและประเมินผล 
ติดต่อประสานงานวทิยากร 
และผู้เข้ารับการอบรม 

เตรียมเอกสารและอุปกรณ ์

เตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก 



 
18 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

7.2  การด าเนินการพัฒนา 

เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์จะด าเนินการพัฒนาบุคลากรเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
นอกจากนี้เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและด าเนินการร่วมกับเอกชน เช่น    
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานที่หน่วยงานราชการหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือเทศบาล
ต าบลกรอกสมบูรณ์เป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม  เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือ
วิทยากรกระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ 
  (1)  การปฐมนิเทศ 
  (2)  การสอนงาน การให้ค าปรึกษา แนะน า 
  (3)  การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  (4)  การฝึกอบรม 
  (5)  การให้ทุนการศึกษา 
  (6)  การทัศนศึกษาดูงานด้านต่างๆ  

(7)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา 

การปฐมนิเทศ คือ การแนะน าข้อมูลความรู้ต่างๆ โดยรวมให้บุคลากรใหม่ที่เข้าสู่เทศบาล ได้รู้จัก 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วินัย คณะผู้บริหาร ตลอดจนการปฏิบัติตัวของบุคลากร และกระท าก่อนมอบหมายหน้าที่
ปฏิบัติ โดยผู้เป็นพนักงานเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาและต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.ท. 
ก าหนด ดังนี้ 

1. หลักและระเบียบวิธีการปฏิบัติราชการ 
2. บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
3. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นพนักงานทั่วไป 
4. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

การสอนงาน (Coaching) และการให้ค าปรึกษา (Counseling) คือ การให้หัวหน้าและผู้บริหาร
ซึ่งเป็นผู้คอยท าหน้าที่ก ากับอยู่เป็นผู้ช่วยสอนให้ โดยท าให้ดูเป็นตัวอย่างหรือท าตัวอย่างที่ดีให้ปรากฏพร้อมกับ
คอยตอบค าถามและอธิบายถึงเหตุผลของวิธีการแก้ไขปัญหาและให้รู้ถึงความเป็นไปของเหตุแห่งปัญหาและผลของ
การแก้ไข ดังนั้นในขณะที่ฝึก ผู้สอนงานหรือผู้ก ากับงาน ที่จะต้องคอยดูแลผู้บริหารฝึกหัดเหล่านี้ให้สามารถท างาน
ได้ถูกวิธี หรือการจัดให้มีการประชุมเพ่ือร่วมการตัดสินใจตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ 

การมอบหมายงาน (Delegation)/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Rotation) 
การมอบหมายงาน คือการกระจายงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่ก าหนด 
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ โดยค านึงว่าควรเลือกคนที่เหมาะสมมารับผิดชอบงานเพ่ือความส าเร็จ  เช่น การ
มอบหมายโครงการส าคัญ หรือโครงการที่ยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนการสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการ
สับเปลี่ยนงานเป็นการย้ายบุคลากรไปท างานในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ภายในสายงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน
เป็นระยะๆ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนาทักษะที่
หลากหลายมากข้ึน 
 
 
 



 
19 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ หรือโดยคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน
ตามความเหมาะสม 

การดูงาน เป็นการเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร หรือโครงการ ให้มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรมและหมายความรวมถึงหลักสูตรหรือ
โครงการที่ก าหนดเฉพาะการดูงาน ภายในประเทศที่ส่วนราชการจัดขึ้น 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา การประชุมในลักษณะเป็นการระดมความคิด การแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น เพ่ือน าข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  อาจด าเนินการโดย
เทศบาล ก.ท.จ. เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น หนังสือ website การเข้าร่วม/
ประชุม สัมมนา การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงาน/การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในกลุ่ม
พนักงานเทศบาล (Discussion Groups) เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน/
การให้การสนับสนุนแก่ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนา
ได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดู
งาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เป็นต้น 

  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาโดยเลือก       
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน 
หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

7.3  ระยะเวลาด าเนินการพฒันา               
                     ด าเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ปี  คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  ตามกรอบ
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี และแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 

ที ่ หลักสูตร/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1  โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ท่ีบรรจุใหม่ 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทศบาลและบทบาท
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

- พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ท่ีบรรจุใหม่ 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

เมื่อบรรจุแต่งตั้ง
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

- พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างที่บรรจุใหม่
มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงาน 
ได้ดีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
2  โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 

พนักงานเทศบาลสายงาน 
ผู้ปฏิบัติ  

เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- พนักงานเทศบาล 
ประเภทวิชาการ/ท่ัวไป  
ทุกระดับ/ต าแหน่ง 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 

2566 
 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้และปฏิบัติงาน 
ในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก
ท่ีด าเนินการ  

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรของ
พนักงานเทศบาลสายงาน
บริหาร 
 

เพื่อพัฒนาความรู้และวิสัยทัศน์
ในการท างานของพนักงาน
เทศบาล 
สายบริหาร 

-  พนักงานเทศบาลสายงาน
บริหาร ประเภทบริหารท้องถิ่น/
อ านวยการท้องถิ่น 
ทุกระดับ/ต าแหน่ง 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 

2566 
 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี มีวิสัยทัศน์ในการท างานและ
การบริหารเพิ่มขึ้น  

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก
ท่ีด าเนินการ  
 

4 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล 
  

-เพื่อพัฒนาความรู้และวิสัยทัศน์
ในการทางานของผู้บริหาร  

-คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา 
เทศบาล  

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 

2566 
 

-มีความรู้และวิสัยทัศน์ในการทางานเพิ่ม
มากขึ้น  

- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- หน่วยงานภายนอก
ท่ีด าเนินการ  

5 โครงการฝึกอบรมความรู้ 
ด้านคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ด้านคอมพิวเตอร์ 

- พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 

2566 
 

-  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความสามารถ
เพิ่มขึ้น และน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก
ท่ีด าเนินการ  
 

 
 
 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 20 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 



 

 
 
 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนกระบวนการท างานโดยองค์กร 

 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 21 

ที ่ หลักสูตร/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
เทศบาล 

- คณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาล/พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง
ทุกคน 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 

2566 
 

- พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมี
คุณธรรมและจริยธรรม ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี 
และบริการประชาชนอย่างเป็นท่ีพอใจ 
 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก 
ท่ีด าเนินการ  
 

7 โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินการทางวินัยของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัยของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 

- พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 

2566 
 

-  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น และ
น าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก 
ท่ีด าเนินการ  
 

8 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ 
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานและการริหารงาน 

เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและสถานท่ีท างาน 

- คณะผู้บริหาร 
- สมาชิกสภาเทศบาล 
- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานจ้าง 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 -

2566 
 

-  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- หน่วยงานภายนอกท่ี
ด าเนินการ  

9 โครงการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฐมวัย  

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะ 
ประสบการณ์มาใช้ในงานด้าน
การศึกษาปฐมวัย  

- ครู / ผู้ดูแลเด็ก 
ทุกต าแหน่ง 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 -

2566 
 

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะและประสบการณ์ในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย  
 

- กองการศึกษา 
- หน่วยงานภายนอก 
ท่ีด าเนินการ  

10 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 

เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และให้
มีเตรียมความพร้อมในการการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอและสามารถน า
ความรู้ท่ีได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง /อปพร.ใน
เขตเทศบาล 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 -

2566 
 

- สมาชิก อปพร. ได้ทบทวนความรู้ ความ
เข้าใจ ประสบการณ์ และมีการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ตลอดจน
สามารถน าความรู้ท่ีได้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- หน่วยงานภายนอกท่ี
ด าเนินการ  

 

 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
 



 

 
 
 
 

 
 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 22 
 
 

ที ่ หลักสูตร/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

11 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี  
และทะเบยีนทรัพยส์ิน  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการจดัเก็บ
ภาษี  

- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานจ้าง 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 -

2566 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น และน า
ความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- กองคลัง 
- หน่วยงานภายนอก 
ท่ีด าเนินการ 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
แต่ละต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่น
ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่
ละระดับต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้
ดียิ่งขึ้น 

พนักงานจ้าง 
ทุกต าแหน่ง 
 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 -

2566 
 

ได้รับความรู้และน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก 
ท่ีด าเนินการ  
 

13 หลักสูตรการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล 
ทุกต าแหน่ง 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 -

2566 

ได้รับความรู้และน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก 
ท่ีด าเนินการ  

14 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาอื่นเพื่อการสื่อสาร  

เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ/
ภาษาอื่น 
ของพนักงานของเทศบาล 

- คณะผู้บริหาร 
- สมาชิกสภาเทศบาล 
- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานจ้าง 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 -

2566 
 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น และน า
ความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก 
ท่ีด าเนินการ  
 

15 โครงการอบรมให้ความรู ้
การใหบ้ริการแก่ผู้บาดเจ็บ
ฉุกเฉินก่อนน าส่งโรงพยาบาล 

เพื่อใหบ้ริการผู้บาดเจ็บฉุกเฉินอยา่งมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วก่อนส่ง
โรงพยาบาล 
- เพื่อใหบ้ริการอย่างทั่วถึงและตลอด 
24 ช่ัวโมง 

- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานจ้าง 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 -

2566 
 

ผู้บาดเจ็บได้รับความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีก่อนน าส่งโรงพยาบาล 

 - กองสาธารณสุขฯ 
 - หน่วยงานภายนอก 
ท่ีด าเนินการ 

 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
 



 

 
 
 
 
 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ยุทธศาสตร์การสร้างขวัญและก าลังใจ 

 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 23 

ที ่ หลักสูตร/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

16 โครงการอบรมอาสาสมคัร
ดูแลผู้พิการและผูสู้งอาย ุ

- เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุ  
ในชุมชนที่ประสบปัญหาสุขภาพได้รับ
การดูแลอย่างถูกวิธีและ 
มีมาตรฐาน 

- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานจ้าง 
- อาสาสมัคร 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 -

2566 
 

ผู้พิการและผูสู้งอายุในชุมชนที่ประสบ
ปัญหาสุขภาพได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี
และมมีาตรฐาน 

- กองสาธารณสุขฯ 
 - หน่วยงานภายนอก 

 ท่ีด าเนินการ 

17 โครงการอื่น ๆ ท่ีสามารถ
ก าหนดภายหลังตามความ
จ าเป็นและสถานการณ์ 

- - คณะผู้บริหาร 
- สมาชิกสภาเทศบาล 
- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานจ้าง 

ตามรายจ่ายแต่
ละหลักสูตร/

โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 -

2566 
 

- - 

ที ่ หลักสูตร/โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

16 โครงการยกย่องบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานดีเด่น 

- เพื่อใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีขวญั
และก าลังใจในการปฏิบัต ิ

- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานจ้าง 
 

ตามรายจ่าย 
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 -

2566 
 

ผู้ท่ีปฏิบัติงานดีเด่นมีขวัญและก าลงัใจ 
ในการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น 

- ส านักปลัดเทศบาล 

17 โครงการเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษฯ 

- เพื่อใหบุ้คลากรในหน่วยงานมีขวญั
และก าลังใจในการปฏิบัต ิ

- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานจ้าง 

ตามรายจ่าย
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 -

2566 
 

ผู้ท่ีปฏิบัติงานดีเด่นมีขวัญและก าลงัใจ 
ในการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น 

  - ทุกส่วนราชการ 

 

 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
 



 

24 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

รายการ 
เดือน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.  วิเคราะห์ปัญหาที่ได้จาก
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

            

2.  พิจารณาว่า บุคลากรของ
หน่วยงานที่สมควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรม 

            

3.  ด าเนินการเสนอเรื่อง
ผู้บริหาร  เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

            

4.  ประเมินความจ าเป็นที่ต้อง
มีการฝึกอบรม  จัดล าดับความ 
จ าเป็น  ก่อน – หลัง 

            

5.  จัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 
หรือจัดท าโครงการฝึกอบรมที่
ได้รับความเห็นชอบ 

            

6.  ด าเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการที่วางแผนไว้ 

            

7.  รายงานผลการด าเนินการ
ฝึกอบรมตามโครงการ 

            

8.  แก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ 

            

9.  การติดตามประเมินผล ด าเนินการหลังจากเสร็จการฝึกอบรม 

 
หมายเหต ุ
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน  อาจเป็นเหตุให้การ
พัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็นอาจต้อง
ท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงาน        
สู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 
 
 
 
 
 



 

25 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

 
 
    ๘. งบประมาณในการด าเนนิการพฒันา 

 
เทศบาลจัดงบประมาณส าหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละปีงบประมาณในการด าเนินการ 

โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากร ตามแผนการพัฒนาอย่างชัดเจน ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 - 2566 โดยค านึงความประหยัด คุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ของ
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของแต่ละแผนงาน ดังนี้ 

 

งาน/แผนงาน งบประมาณที่ตั้งไว้ 

1. งานบริหารงานทั่วไป/แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน 150,000 บาท 

2. งานบริหารงานทั่วไป/แผนงานรักษาความสงบภายใน จ านวน 20,000 บาท 

3. งานบริหารงานคลัง/แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน 60,000 บาท 

4. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน/แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 30,000 บาท 

5. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข/แผนงานสาธารณสุข จ านวน 25,000 บาท 

6. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา/แผนงานการศึกษา จ านวน 40,000 บาท 

7. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา/แผนงานการศึกษา จ านวน 25,000 บาท 

8. งานกิจการประปา/แผนงานการประปา จ านวน 20,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

 
 
   ๙. การตดิตามและประเมนิผล 
   

เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนาโดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
  (1) การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบก่อน - หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 
  (2)  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ก าหนด ภายใน  
7 วันท าการ  นับแต่วันกลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ   เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
นายกเทศมนตรีทราบ 

(3)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล   เพื่อท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระยะ   
3 เดือน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

(4)  น าผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดหลักสูตร  
วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 
 
 

 
   ๑๐. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 
  1.  บุคคลในสังกัดของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ได้เพ่ิมพูนความรู้ความช านาญในสายงาน 
  2.  บุคลากรมีการพัฒนาทักษะ พัฒนาอาชีพทัศนคติ ที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม   
  3.  มีความเข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการ   
  4.  มีแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี     
                         ประสิทธภิาพ 
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ภาคผนวก 
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แบบส ารวจ  
ความต้องการในการพัฒนาของพนักงานสังกัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
................................................... 

   
  แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการพัฒนาของพนักงาน
สังกัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หาความต้องการเกี่ยวกับความรู้  ทักษะด้านต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ประกอบการจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
การพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์โ ดย
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1  ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส าคัญของบุคลากร 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลความต้องการการพัฒนาบุคลากร  

  ส่วนที่ 3  ค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอื่น ๆ 
................................................................................................................................... 

ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลทัว่ไป 

1. ชื่อ - สกุล ....................................................................... .................. 
  
2. ประเภทพนักงาน   พนักงานเทศบาล    พนักงานครูเทศบาล 
     พนักงานจ้างตามภารกิจ   พนักงานจ้างทั่วไป 

3. ต าแหน่ง .......................................................................................... 

4. อัตราเงินเดือน   ต่ ากว่า 10,000 บาท 
     10,000 บาท – 20,000 บาท  

 20,001 บาท – 30,000 บาท 
     30,001 บาท – 40,000 บาท 
     มากกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป 
     

5. สังกัด      ส านักปลัดเทศบาล 
     กองคลัง 
     กองช่าง 
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
     กองการศึกษา 
     กองการประปา 
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ส่วนที่ 2  :  ข้อมูลความต้องการพัฒนาบุคลากร 

1. ประเภทของการพัฒนา 

   จัดส่งเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานอื่น 
   จัดฝึกอบรมเป็นโครงการ โดยหน่วยงานจัดอบรมเอง 
   จัดกิจกรรมสอนงานจากผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน 
   ฝึกปฏิบัติงาน 
   ให้มีเอกสารคู่มือกระบวนการปฏิบัติงาน/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

2. หลักสูตรที่ต้องการพัฒนาอบรม  

   หลักสูตรประจ าสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
   หลักสูตรงานบุคคล 
   หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง 
   หลักสูตรระเบียบวิธีงบประมาณ 
   หลักสูตรทางวินัย 
   หลักสูตรอื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................................ 

3. ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา/อบรม 
   ทั้งปีงบประมาณ 
   ช่วงไตรมาสแรก 
   ช่วงไตรมาสที่สอง 
   ช่วงไตรมาสที่สาม 
   ช่วงไตรมาสที่สี่ 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................................................................................... .....  
   
 ส่วนที่ 3  :  ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..……… 

***ขอความร่วมมือพนักงานทุกท่าน กรอกข้อมูลในแบบส ารวจ เพ่ือให้สามารถประมวลผลข้อมูลและน าไปใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  ทั้งนี้  ให้จัดส่งคืน งานการ
เจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล  ภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2563 
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แบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง 

(ก่อนเข้ารับการอบรม / สมัมนา / ประชุม ) 
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์   อ าเภอศรีมหาโพธิ   จังหวัดปราจีนบุรี 

------------------------------------- 
วันที่..............เดือน................................พ.ศ...................... 

 

สถานที่สอบถาม    ณ ..................................................................... เวลาที่สอบถาม.................................................. 

ผู้สอบถาม  : .......................................................................... ต าแหน่ง...................................................................... 

ผู้ตอบ (ผู้เข้าอบรม /สัมมนา / ประชุม) 

➢ ชื่อ...........................................................................ต าแหน่ง ................................................................ 

     ระดับ......................... สังกัด.................................................................................................................. 

 เข้ารับการพัฒนาในหลักสูตร ………………………………………………………………………………………………….... 

 เข้ารับการอบรม /สัมมนา/ประชุม  โครงการ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ หน่วยงานผู้จัดอบรม/สัมมนา/ประชุม...................................................................................................  

ตามหนังสือเลขที ่........................................................................…….ลงวันที่ ..........................................................  

เรื่อง ............................................................................................................................. ............................................ 

สถานที่ในการจัดการอบรม / สัมมนา / ประชุม : ....................................................................................................  

…………………………………….………..ระหว่างวันที่ ..............................................ถึงวันที่............................................... 

จ านวน...........วัน  ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการตามค าสั่งเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ที่.................................. 

ลงวันที่............................................................ ... จ านวน.............วัน  โดยเดินทางเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม  

ในวันที่............................................................. และเดินทางกลับในวันที่............................................................... 

 

❖  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องท่ีจะเข้ารับการอบรม / สัมมนา / ประชุม มากน้อยเพียงใด 

 มีความรู้ความเข้าใจดีแล้ว      มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง   

 มีความรู้ความเข้าใจน้อย    ไม่มีความรู้ความเข้าใจมาก่อน  

 

❖  วัตถุประสงค์ที่เข้ารับการอบรม / สัมมนา / ประชุม ในครั้งนี ้

   เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ  ความรู้  ทัศนคต ิให้กับตนเอง 

   เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ทัศนคต ิให้กับตนเองและถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้ผู้อื่นในองค์กร 
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❖  การอบรม / สัมมนา / ประชุม ในครั้งนี้มีความส าคัญ มากน้อยเพียงใด 

 มีความส าคัญมาก     มีความส าคัญพอสมควร 

 มีความส าคัญค่อนข้างน้อย   มีความส าคัญน้อย     มีความส าคัญน้อยมาก 

 

❖  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้ารับการพัฒนาในครัง้นี้ 

   ได้รับความรู้ เพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติ มาก 

 ได้รับความรู้ เพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติ พอสมควร 

 ได้รับความรู้ เพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติ ค่อนข้างน้อย 

 ได้รับความรู้ เพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติ น้อย 

 ได้รับความรู้ เพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติ น้อยมาก 

 

 

     (ลงชื่อ) .......................................................... ผู้เข้าอบรม/สัมมนา/ประชุม 

             (.......................................................) 

ต าแหน่ง .......................................................... 

วันที่...........เดือน............................พ.ศ.................. 

 

 

(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้สอบถาม 

                              ( ..................................................... ) 

ต าแหน่ง .......................................................... 

วันที่..........เดือน............................พ.ศ................. 
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ค าสั่งเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
ที่    ๒๖๒ /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) 

------------------------------------------   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับข้อ  299 และข้อ 300  ของประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545  ซึ่งก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบ
ของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล  ดังนั้น เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็น
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566 ประกอบด้วย 
  1. นายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ ์           ประธานกรรมการ 
  2. ปลัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์        กรรมการ 
  3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                     กรรมการ   
  4. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ             
  5. ผู้อ านวยการกองช่าง                                   กรรมการ 
  6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
  7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
                     8. หัวหน้าฝา่ยอ านวยการ      กรรมการ  

9. นักทรัพยากรบุคคล                เลขานุการ   

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบล
กรอกสมบูรณ์  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคน ในรอบระยะเวลา 3 ปี 
(ปีงบประมาณ  2564 - 2566) 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                   สั่ง  ณ  วันที่   ๑๔   เดือน กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 
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