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การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ของเทศบาลต าบล
กรอกสมบูรณ์  ได้ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจ  หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพนักงาน
เทศบาลให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทหน้าที่ของพนักงานเทศบาลที่
ดี  โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานแต่ละต าแหน่ง  ให้ได้รับการพัฒนาในหลายด้าน ทั้งใน
ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ให้
ได้รับการพัฒนาหลายมิติ  เพิ่มศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจ  ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น น ามาซึ่งการพัฒนาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  ให้มีศักยภาพและประสบ
ความส าเร็จในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นที่  
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ประกาศเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ ์
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3 

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๕  ประกอบกับมาตรา  ๒๓ วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และข้อ  ๓๐๘  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่   ๑๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ประกอบกับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  ในการประชุมครั้งที่           
10/๒๕60  เมื่อวันที่ 30  ตุลาคม  ๒๕60  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3 ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

  ทั้งนี้  ตัง้แต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60  เป็นต้นไป 

    ประกาศ   ณ   วันที่   6   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕60 
 
 
         ตี๋  เนตรส ี

(นายตี๋   เนตรสี) 
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ ์
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   1. หลักการและเหตุผล1. หลักการและเหตุผล  
 

  1.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545  หมวด 14 กิจการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล  ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 288 - ข้อ 326  ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลจะต้องก าหนดตามกรอบของแผนอัตราก าลังพนักงาน
เทศบาล ทั้งในส่วนของการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้
ปฏิบัติและการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ซึ่งอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ โดยเลือกวิธีที่
เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  ทั้งนี้ต้องให้ครอบคลุมทักษะการพัฒนาทั้ง  
5 ด้าน ได้แก ่
  (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
สถานที่  โครงสร้างของงาน   นโยบายต่างๆ 
  (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏบิัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ   เช่น   งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง 
  (3)  ด้านการบริหาร ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน  เช่น   ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
  (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การสื่อความหมาย การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย 
  (5)  ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข 
  หลักสูตรการพัฒนา  ส าหรับพนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ในรอบระยะเวลา 3  ปี ของแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ดังน้ี 
  (1)   หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (2)   หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  (3)   หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  (4)   หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (5)   หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

  1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  มาตรา 
111  ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ    
มีการเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
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  ในการบริหารงานราชการ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน  ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์
ต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้อง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่  จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่
อดีตต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างแนวความคิดใหม่ๆตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราช กฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มี
ลักษณะเปน็องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  2. ต้องสามารถประมวลความรู้ในด้านต่างๆเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง  รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
  3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา  มีความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม 
  4. ต้องมีการสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัดและกัน    
เพื่อน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพประกาศคณะกรรมการพนักงาน 

  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรีดังกล่าวข้างต้น 
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  จึงจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ในรอบ  3  ปี (พ.ศ.2558 – 2560) ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ให้ได้มี
โอกาสได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนามาใช้ ในการปฏิบัติงานราชการ
และบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ประเดน็ที่ต้องพัฒนำ 
 1.  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
 2.  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพในสายงาน 
 3.  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
 4.  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสทิธิภาพได้มาตรฐาน 
 5.  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ 
 6.  วางแผนบรหิารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
 7.  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
 8.  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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   2. วัตถุประสงค์2. วัตถุประสงค์  
 

  (1)  เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรในสังกัดได้เพิ่มพูนความรู้ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  
และจริยธรรม  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ   บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
           (2)  เพื่อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยท้องถิ่น  สามารถด าเนินการพัฒนาอัตราก าลังให้บรรลุ
ประสงค์และเป้าหมายที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้วางนโยบายไว้  อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น    
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและนโยบายระดับต่าง ๆ   รวมทั้งพิจารณาถึงขีดความสามารถของ
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่  และงบประมาณ ทั้งนี้เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
           (3)  เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการท างาน (process  re-engineering)    
ปรับปรุงกลไก  กระบวนการและหลักเกณฑ์การตัดสินใจของการคัดเลือก  การแต่งตั้งโยกย้าย และการเลื่อนระดับ
ให้มีความโปรงใสและตั้งอยู่บนฐานะระบบคุณธรรมมากขึ้น 
     (4)  เพื่อก าหนดเป้าหมายและนโยบายทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้านให้มีทิศทางชัดเจนสอดคล้อง
กับปรัชญาและค่านิยมขององค์กร  และสามารถก าหนดภารกิจและการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (5)  เพื่อจัดท าแผนกลยทุธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล(Strategic plans)  ของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของทรัพยากรบุคคล 
       (6)  เพื่อปรับปรุงการประสานงานระหว่างการพัฒนาอาชีพ (career development)  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance management) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นเอกภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น 
  
 
   3. เป้าหมาย3. เป้าหมายและตัวชี้วัดและตัวชี้วัดการพัฒนาการพัฒนา  

1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2561 - 2563 
ตามหลักและแนวทางธรรมาภิบาลร้อยละของจ านวนพนักงานงานเทศบาลที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 

2) ระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมของเทศบาล อย่างน้อยร้อยละ 20 เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา 

3) ระดับความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการท างานของเทศบาลสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 80 หรือไม ่
น้อยกว่าเป้าหมายในปทีี่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 10 ในปีต่อไป 

4) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมของเทศบาล เพิ่ม 
สูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 

5) ร้อยละของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในเทศบาล ที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ 

6) ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า
ร้อยละ 60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 
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เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ อันประกอบด้วย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ทุกคนได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน โดยมีแผนงาน/
โครงการและวิธีการพัฒนา ดังนี ้
 

แผนงำน/โครงกำร วิธีกำร 

กำรพัฒนำด้ำนจริยธรรม  คุณธรรม 
1. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง    
มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
2. การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจรยิธรรมของพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง 
3 .การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศเผยแพร่
มาตรฐานจริยธรรม 
4. มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
โดยมีวิธีการ ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา และอื่น ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและลงโทษ 

 

เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 

บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีแผนงาน/โครงการ
และวิธีการพัฒนา ดังนี ้

 

แผนงำน/โครงกำร วิธีกำร 

กำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ  
1. ส่งเสริมให้มกีารพัฒนาให้มกีารลดระยะเวลา ลดขั้นตอนในการ
ท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
2. ใหม้ีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
3. ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม 5 ส 
4. ส่งเสริมให้มกีารเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน (AEC)  
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
โดยวิธีการ ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา และอื่น ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน และสถานที่
บริการประชาชน 
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  4. 4. วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์        

  
 วิสัยทัศน ์

  เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นด้วยความ
รวดเร็ว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และประชาชนมีส่วนร่วม  

    ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ 

ยุทธศำสตร์ที่  1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
แนวทำงกำรพฒันำ 
1)  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆ 
2)  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรกัษา ท่อระบายน้ า ทางระบายน้ า ทางเท้า ถนน  สะพาน 

ให้สะดวกต่อการสัญจร 
3)  ติดต้ังและขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างและซ่อมแซม 

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

ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ  วัฒนธรรม  ประเพณี  และ  กีฬำ 
    แนวทำงกำรพฒันำ 

1) สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา 
2)  สนับสนุนกจิกรรมทางพิธีการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และ กฬีา   
3)  พัฒนาส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ และสถานที่ออกก าลังกาย 

ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
แนวทำงกำรพฒันำ 
1)  สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน 
2)  พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และกำรป้องกันบรรเทำ 
สำธำรณภัย 

แนวทำงกำรพฒันำ 
1) การบ าบัด และจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
2) การดูแล บ ารุงรักษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ   
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     ยุทธศำสตร์ที่  5  กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต  สังคม  และสำธำรณสุข 
แนวทำงกำรพฒันำ 
1) ให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และสวัสดิการสังคม 
2)  ป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ 
3)  ส่งเสริมการบริการสาธารณสุข  และเสรมิสร้างสุขภาพของประชาชน 
4)  รณรงค์  สง่เสริม  สนับสนุน  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศำสตร์ที่  6  กำรพัฒนำด้ำนกำรบรหิำรงำน และกำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
แนวทำงกำรพฒันำ 
1)  พัฒนาระบบการให้การบริการแก่ประชาชน 
2)  พัฒนาส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
3)  พัฒนาการจัดหาพัสดุ  ใหเ้หมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน 
4)  พัฒนาประสิทธิภาพ  ขีดความสามารถของบุคลากรของท้องถิ่น 

 เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ 
1. ประชาชนได้รับความสะดวกในด้านการคมนาคม การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

รวมทั้งได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ชุมชนอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

และด้านการจัดการศึกษา  ให้ด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
3. ชุมชนยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน 

ทางเศรษฐกิจ 
4. เป็นต้นแบบในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าให้กับเกษตรกรในพื้นที่ 
5. ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  รวดเร็วและเป็นธรรม  มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 

ทั้งร่างกายและจิตใจ เด็กและเยาวชนผู้สูงอายุ  คนผู้พิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง 
มีอาชีพพึ่งพาตนเองได ้

6. เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน 

 ตัวชีว้ัด 
   1.  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 70 
   2.  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 70 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
   3. ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 70  และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
   4.  ประชาชนรู้จัดการจัดการขยะมูลฝอยรอ้ยละ 70 และสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
เขตเทศบาล 
   5.  ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นร้อยละ 70 และปัญหายาเสพติดลดลง 
   6.  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 70  
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 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
4.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างย่ังยืน 
5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

    ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร 

โดยมปีระเดน็ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกร  ดังนี ้

ประเด็นที่ 1 :  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล ทั้งระบบกำรสรรหำ  
กำรพัฒนำ และกำรรักษำ 

เป้ำประสงค์ :  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม      
ทั้งระบบ อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ อันประกอบด้วย การสรรหา การพัฒนา และการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากร
บุคคลให้คงอยู่อย่างมีศักยภาพสูงสุด  

ตัวชี้วัด 
1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนอัตราก าลังที่เหมาะสมของเทศบาลต าบล 

กรอกสมบูรณ์ 
2. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนทางเดินสายอาชีพของทุกสายงานในเทศบาล 

ต าบลกรอกสมบูรณ์ 

แนวทำงกำรพฒันำที่ 1.1 พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้ยุติธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

   1. การจัดท าแผนอัตราก าลังเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์   
2. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะเพื่อการประเมินและการพัฒนา  

แนวทำงกำรพฒันำที่ 1.2  ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
  1. การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. การจัดท าแผนการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 3. การจัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมนิสมรรถนะบุคลากร  

แนวทำงกำรพฒันำที่ 1.3  พัฒนาระบบการรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล 
 1.การติดตามประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 2. การพัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการเพ่ือเพ่ิมความผาสุกในการปฏิบัติงาน  

ประเดน็ที่ 2 :  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรตำมสมรรถนะ (ควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติ) 

เป้ำประสงค์ :  เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับให้มีความสามารถในการ
ด าเนินงานเพื่อรองรับการพัฒนาองค์กรที่ครอบคลุมทุกด้าน 
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ตัวชี้วัด 
1. จ านวนวันทีบุ่คลากรได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 
2. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

แนวทำงกำรพัฒนำที่ 2.1 ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะเพ่ือน าไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 
  1. การอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพในการท างาน 

ทุกระดับ 
 2. การอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากรตามสายงาน 

   3. การฝึกอบรมสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ คณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง (โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น า ระดับต้น ระดับกลาง และระดบัสูง) 

แนวทำงกำรพฒันำที่ 2.2  สร้างเสริมทัศนคติในการท างานเชิงบวกให้เพิ่มมากขึ้น 
 1. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ์ โดยการ

ปรับเปลี่ยนความคดิเพ่ือการท างานอย่างมีความสุข 8 ประการ ได้แก ่
  (1) ทัศนคติที่ดี  

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

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

ประเด็นที่ 3 :  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้บุคลำกรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ และสนับสนุบ
ยุทธศำสตร์องค์กร 

เป้ำประสงค์ : เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ (Development and Knowledge Management) เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายขององค์กร 

ตัวชี้วัด 
- ร้อยละเฉลี่ยของบุคลากรของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ

ในระดับที่องค์กรคาดหวัง  

แนวทำงกำรพฒันำที่ 3.1  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายใน
องค์กร เพื่อไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู ้

1. โครงการพฒันาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
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2. โครงการจัดท าแผนการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ภายใน
องค์กร (KM) เชิงปฏิบัติอย่างมีระบบ  

3. โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 

แนวทำงกำรพฒันำที่ 3.2  พัฒนาสมรรถนะพนักงานให้มีความพร้อมในการสนับสนุน 
ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร  

1. การพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ตามแผน 
พัฒนาบุคลากร 

2. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

ประเดน็ที่ 4 :  ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงวฒันธรรมองคก์ร 

เป้ำประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และเข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง หรือ
แรงกระทบในทุกรูปแบบ 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน 

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4.1  เสริมสร้างค่านิยมในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่บุคลากร 
1. การปฐมนิเทศพนักงานบรรจใุหม ่เพื่อเสริมสร้างค่านยิมที่ดีในการสร้างวัฒนธรรม 

องค์กรที่แข็งแกร่ง (ท าความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติ มีส่วนร่วม ความร่วมมือ และความรับผดิชอบ) 
 2. การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เชื่อมความสามัคคีของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
 3. การเสริมสรา้งความสัมพันธ์ในองค์กร 
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาค่านิยมและวัฒนธรรมร่วมขององค์กร 

แนวทำงกำรพฒันำที่ 4.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
1. การเตรียมความพร้อมบุคลากรในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นที่ 5 : ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกระบวนกำรมีส่วนร่วมและเครือข่ำยกำรท ำงำน 

เป้ำประสงค์ : เพื่อส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และประสานงานช่วยเหลือกันระหว่าง
องค์กร กับหน่วยงานหรือภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ตัวชี้วัด 
1. ผลการส ารวจภาพลักษณ์ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 
2. ระดับความส าเร็จของการสร้างทีมประสทิธิภาพของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ ์

แนวทำงกำรพฒันำที่ 5.1 การส่งเสริมให้องค์กรได้เป็นที่รู้จักแก่สังคม ชุมชน ในแง่มมุต่างๆ 
1. การท างานเชิงรุก ปลุกจิตส านึก ผนึกใจให้บริการ (เทศบาลเคลื่อนที่) 
2. การเสริมสร้างเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์  

แนวทำงกำรพฒันำที่ 5.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท างานและการสื่อสารภายในองค์กร 
 1. การสร้างกลไกความร่วมมือแบบบูรณาการ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 2. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีประสิทธิผล  
 3. การอบบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ ์
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  5. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค5. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ((SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss))  

เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลในด้านต่างๆ ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม เพื่อให้การด าเนินการ
ตามภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลกรอกสมบูรณ์ ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะเสี่ยงหรือข้อจ ากัด   อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผล
ต่อการพัฒนาด้านต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็น
การประเมินสถานภาพในปัจจุบันเพื่อใช้ก าหนดเป็นทิศทางและแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ที่ชัดเจน มีหลักแนวคิดวิเคราะห์ที่สามารถให้ค าตอบในการพัฒนา    
ด้านต่างๆ ได้อย่างสมเหตุสมผล และใช้เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต ดังนี ้

 จุดแข็ง (Strength = S) 
1. บุคลากรมคีวามรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน 
2. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลส าเร็จ 
3. เทศบาลจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติราชการ 
4. บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
5. การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของทุกคน 
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. เทศบาลจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติราชการ 
8. บุคลากรมีความเข้าใจวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของเทศบาลเป็นอย่างด ี

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

โอกำส (Opportunity = O) 
1. การปฏิรูประบบราชการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารท าให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 

เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร และท าให้บคุลากรท างานได้ตรงกับความรู้
ความสามารถของตน 

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

6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารและท าความเข้าใจกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้การพัฒนาบุคลากรมีประสทิธิภาพและท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

7. การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้บคุลากรต้องมีความเช่ียวชาญมากขึ้น 
8. ประชาชนมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร 
9. การขอรับสนับสนุนงบประมาณกรณีเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพมีหลายช่องทาง  

ได้แก่ จังหวัด  กรมที่สังกัด  และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น 
10. นโยบายรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริม

เกษตรแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  และเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน  
กระตุ้นชุมชนพึ่งตนเอง 

อุปสรรค (Threat = T) 
1. สว่นราชการต่างๆให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกันท าให้ศักยภาพของบุคลากร

ไม่เท่าเทียมกันยากแก่การท างานร่วมกัน 
2. การยึดระเบียบการบริหารบุคคลท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

จังหวัด 
3. ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนภูมภิาคเป็นอุปสรรคต่อการ 

โอนย้ายบุคลากร 
4. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่รวดเร็วท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 
5. การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามกรอบ อ านาจ หน้าที่ กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ที่บัญญัติไว้เท่าน้ัน 
6. การตรวจสอบปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคณะมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน  ท าให้

ยากต่อการปฏิบัติงาน 
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   66. หลักสูตรการพัฒนา. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรบุคลากร  

เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังน้ี 
  (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
  (3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  มีนโยบายที่จะจัดส่งพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกคนให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร/โครงการและหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น   ดังนี ้

 กำรพัฒนำคณะผูบ้ริหำร/สมำชิกสภำเทศบำล 
1.  จัดให้ได้เข้ารับการศึกษาอบรม เข้าร่วมสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน และ

การปฏิบัติราชการ 
2.  ให้เข้ารับการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาวิสัยทัศน์ในการท างานรวมถึงการก าหนด

นโยบายและการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

หลักสูตรในกำรพัฒนำคณะผูบ้ริหำร/สมำชิกสภำเทศบำล 

 หลักสูตรนายกเทศมนตร ี 
 หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี 
 หลักสูตรที่ปรกึษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หลักสูตรเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภาเทศบาล 
 หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล 
 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล 
 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบในการประชุมสภาเทศบาลหรือกฎหมายอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 กำรพัฒนำพนักงำนเทศบำลสำยงำนผูบ้ริหำร (ประเภทบริหำรท้องถิ่น/อ ำนวยกำรท้องถิ่น) 
1.  จัดให้ได้เข้ารับการศึกษาอบรม เข้าร่วมสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน และ

การปฏิบัตริาชการ 
2.  ให้เข้ารับการศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนาวิสัยทัศน์ในการก าหนดนโยบาย

และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
4.  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรม การฝกึจิต สมาธ ิตามหลกัศาสนาที่ตนนับถือ 
5.  สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และคุมค่า  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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หลักสูตรในกำรพัฒนำสำยงำนผู้บริหำร 

 หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น  
 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
 หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
 หลักสูตรนักบริหารงานการช่าง 
 หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข 
 หลักสูตรนักบริหารงานศึกษา 
 หลักสูตรนักบริหารงานประปา 

 กำรพัฒนำพนักงำนเทศบำลสำยงำนผูป้ฏิบัต ิ(ปะเภทวิชำกำร/ทั่วไป) 
1. จัดให้พนักงานและลูกจ้างได้เข้ารับการศึกษาอบรม  เข้ารว่มสัมมนาและทัศนศกึษาอย่างน้อย   

ปีละ 1 ครั้ง  ตามแต่โอกาส เพื่อพัฒนาทั้ง 5 ด้าน  ได้แก ่ 

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป  เช่น  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ  
       (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของต าแหนง่หนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น ด้านการบรหิารงานบคุล  ด้านการเงินและบัญชี  
ด้านช่าง  ด้านสาธารณสุข ฯลฯ      
   (3) ด้านการบริหาร  ได้แก่  การบริหารงานและการบริหารคน  เช่น  การวางแผน   
การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 
    (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ไดแ้ก ่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสรมิใหส้ามารถ  
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นไดอ้ย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนษุยสัมพนัธ์การท างาน   การสื่อความหมาย  
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
    (5) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
เช่น  จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน  การพฒันาคณุภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  2.  สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาดูงานด้านการบริการประชาชน และการปฏิบัติราชการ 
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ และน ามาปรับใช้กับการให้บริการประชาชน 
  3.  ส่งเสริม สนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสงูขึ้น 
  4.  สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และคุมค่า  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

5.  สนับสนุนให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  ให้เพียงพอกับปริมาณงาน และทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน  

6.  จัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ราชการและส่งเสรมิการสร้างความรู้ความ
เข้าใจในอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ 

หลักสูตรในกำรพัฒนำสำยงำนผู้ปฏิบัต ิ

 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 หลักสูตรนักจดัการงานทะเบียนและบัตร 
 หลักสูตรนักพฒันาชุมชน 
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 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
 หลักสูตรนักวิชาการพัสด ุ
 หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
 หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
 หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ 
 หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
 หลักสูตรนายช่างโยธา 
 หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 หลักสูตรเจ้าพนักงานประปา 
 หลักสูตรการฝกึอบรมคอมพิวเตอร์ 

 กำรพัฒนำข้ำรำชกำรบรรจุใหม/่กำรเปลี่ยนสำยงำน 
การปฐมนิเทศ  ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุเขา้รับ 

ราชการเป็นพนักงานเทศบาลให้ได้รับการพัฒนา ในหลักสูตร ดังน้ี 
1. หน้าที่หลกัและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
2. บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือเป็นพนักงานทั่วไป 
4. ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม ่ และการพัฒนาเกี่ยวกับ  

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
5. จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็น

ระยะ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่  มีการค้นคว้าศึกษาในเรื่องที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 

6. สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในหน้าที่
รับผิดชอบ และการปฏิบัติตนในการให้บรกิารประชาชน 
  7. ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรู้และทกัษะตลอดจนทัศนคติของ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา  และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 กำรพัฒนำพนักงำนจำ้ง 

1.  จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย และขั้นตอนการ
ปฏิบัติหน้าที่  การบริหารงานและการบริการประชาชน 
            2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 

3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรม การฝึกจิต – สมาธิ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
4.  สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และคุมค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

 กำรพัฒนำพนักงำนเทศบำลดำ้นคุณภำพชีวิต 
1.   จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเทศบาลประจ าป ี
2.   สนับสนุนให้พนักงานเทศบาลได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
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   77. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการ. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการ  

 7.1 กำรเตรียมกำรและกำรวำงแผน 
  1)  แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  2)  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษา วิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับ 
บัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏบิัติงาน ด้านความรูแ้ละ
ทักษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหน่ง ด้านการบรหิาร ด้านคุณสมบัตสิ่วนตัวและด้านคณุธรรมจริยธรรม 

โดยมีรายละเอียดและการจัดท าแผนการพัฒนา  ดังน้ี 
 

รำยละเอียด ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้อง 

1.  การส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 

- ผู้บริหาร       
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- พนักงานทุกคน    
- นักทรัพยากรบุคคล 

2.  การวิเคราะห์ปัญหาและข้อมูล การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร - คณะกรรมการจัดท าแผนฯ 

3.  การพิจารณาและการประเมินบุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการภายใน จุดใดที่ต้องจัดใหม้ีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูน
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 าเนินการตามแผนพัฒนาบคุลากร - นักทรัพยากรบุคคล 

8.  การติดตามและประเมินผล 

- ผู้บริหาร 
- ปลัดเทศบาล 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 
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การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

วิเครำะห์ปัญหำจำกกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำน  ตลอดจนปัญหำที่เกิดขึ้น 

ของหน่วยงำน 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัตงิานได้ตาม
มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียส้ินเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจำรณำปัญหำและควำมต้องกำรฝึกอบรม 

พิจารณาเป็นรายบุคคล   
หรือระดับหน่วยงานภายในเทศบาล 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติม 
จากบุคลากรในหน่วยงาน 

เสนอผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำสัง่กำร 

ประเมินควำมจ ำเป็นที่ต้องมกีำรฝึกอบรม 
ตำมล ำดับควำมจ ำเป็น ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

ติดตามและประเมินผล 
ติดต่อประสานงานวิทยากร 
และผู้เข้ารับการอบรม 

เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ 

เตรียมสิง่อ านวยความสะดวก 
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 7.2  กำรด ำเนนิกำรพัฒนำ 

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

(7)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา 

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

1. หลักและระเบียบวิธีการปฏิบัติราชการ 
2. บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุข 
3. แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือเป็นพนักงานทั่วไป 
4. ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม ่และการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

กำรสอนงำน (Coaching) และกำรให้ค ำปรึกษำ (Counseling) คือ การให้หัวหน้าและผู้บริหาร
ซึ่งเป็นผู้คอยท าหน้าที่ก ากับอยู่เป็นผู้ช่วยสอนให้ โดยท าให้ดูเป็นตัวอย่างหรือท าตัวอย่างที่ดีให้ปรากฏพร้อมกับ
คอยตอบค าถามและอธิบายถึงเหตุผลของวิธีการแก้ไขปัญหาและให้รู้ถึงความเป็นไปของเหตุแห่งปัญหาและผลของ
การแก้ไข ดังนั้นในขณะที่ฝึก ผู้สอนงานหรือผู้ก ากับงาน ที่จะต้องคอยดูแลผู้บริหารฝึกหัดเหล่านี้ให้สามารถท างาน
ได้ถูกวิธ ีหรือการจัดให้มีการประชุมเพื่อร่วมการตัดสินใจตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ 

กำรมอบหมำยงำน (Delegation)/กำรสับเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Job Rotation) 
การมอบหมายงาน คือการกระจายงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่
ก าหนด ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ โดยค านึงว่าควรเลือกคนที่เหมาะสมมารับผิดชอบงานเพื่อความส าเร็จ เช่น 
การมอบหมายโครงการส าคัญ หรือโครงการที่ยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนการสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  เป็น
การสับเปลี่ยนงานเป็นการย้ายบุคลากรไปท างานในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ภายในสายงานเดียวกันหรือข้ามสาย
งานเป็นระยะๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  และท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนา
ทักษะที่หลากหลายมากขึ้น 
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กำรฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ หรือโดยคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น 
ตามความเหมาะสม 

กำรดูงำน เป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร หรือโครงการ ให้มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรมและหมายความรวมถึงหลักสูตรหรือ
โครงการที่ก าหนดเฉพาะการดูงาน ภายในประเทศที่ส่วนราชการจัดขึ้น 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร/สัมมนำ การประชุมในลักษณะเป็นการระดมความคิด การแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น เพื่อน าข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  อาจด าเนินการโดย
เทศบาล ก.ท.จ. เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

กำรศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น หนังสือ website การเข้าร่วม/
ประชุม สัมมนา การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงาน/การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในกลุ่ม
พนักงานเทศบาล (Discussion Groups) เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน/
การให้การสนับสนุนแก่ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

  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 าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอื่น 
หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

7.3  ระยะเวลำด ำเนินกำรพัฒนำ               
                     ด าเนินการในช่วงระยะเวลา 3 ป ี คือ ตั้งแตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  ตามกรอบ
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ป ีและแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
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ท่ี หลักสูตร/โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
งบประมำณ 

(บำท) 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1  การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเทศบาลและ
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

- พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง ที่บรรจุแต่งตั้ง
ใหม่ 

- เมื่อมีการบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานใหม่ 

- พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างที่บรรจุ
ใหม่มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงาน 
ได้ดีตามที่ได้รับมอบหมาย 

- งานการเจ้าหน้าที่ 
- ส านักปลัดเทศบาล 

 

2  โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 
พนักงานเทศบาลสายงาน 
ผู้ปฏิบัติ  
 

เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

- พนักงานเทศบาล 
ประเภทวิชาการ/ทั่วไป  
ทุกระดับ/ต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ 

แต่ละหลักสูตร/
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 

 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้และปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก
ที่ด าเนินการ  
 

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ของพนักงานเทศบาลสายงาน
บริหาร 
 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
พนักงานเทศบาล 
สายบริหาร 

-  พนักงานเทศบาลสายงาน
บริหาร ประเภทบริหาร
ท้องถิ่น/อ านวยการท้องถิ่น 
ทุกระดับ/ต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ 

แต่ละหลักสูตร/
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 

 

- ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ในการท างานและ
การบริหารเพิ่มขึ้น  

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก
ที่ด าเนินการ  
 

4 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา
เทศบาล 
  

-เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทางานของ
ผู้บริหาร  

-คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา 
เทศบาล  

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ 

แต่ละหลักสูตร/
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 

 

-มีความรู้และวิสัยทัศน์ในการทางานเพิ่ม
มากขึ้น  

- งานการเจ้าหน้าที่ 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- หน่วยงานภายนอก
ที่ด าเนินการ  

5 โครงการฝึกอบรมความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 

- ทุกต าแหน่ง เป็นไปตาม
รายจ่ายของ 

แต่ละหลักสูตร/
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 

 

-  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น และน าความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรให้
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก
ที่ด าเนินการ  
 

 
 
 

 

การด าเนินงานโครงการตามแผนพฒันาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2552 – 
2554) 
 

 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
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ท่ี หลักสูตร/โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

6 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงาน 

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างเทศบาล 

- คณะผู้บริหาร/สมาชิก
สภาเทศบาล/พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 

 

- พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างมี
คุณธรรมและจริยธรรม ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่ และบริการประชาชนอย่างเป็นที่
พอใจ 
 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก 
ที่ด าเนินการ  
 

7 โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ
การด าเนินการทางวินัยของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัยของพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 

-  พนักงานเทศบาลที่
รับผิดชอบงานนติิการ 
หรือพนักงานเทศบาล 
ที่สนใจ 
-  ปลัดเทศบาล 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ 

แต่ละลักสูตร/
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 

 

-  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 
และน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก 
ที่ด าเนินการ  
 

8 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ 
ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและ
การริหารงาน 

เพื่อน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานและสถานที่
ท างาน 

- คณะผู้บริหาร 
- สมาชิกสภาเทศบาล 
- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานจ้าง 
 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ 
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 

 

-  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานเพิ่มมากขึ้น 

- งานการเจ้าหน้าที่ 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- หน่วยงานภายนอกที่
ด าเนินการ  

9 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 
 

เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และ
ให้มีเตรียมความพร้อมในการ
การปฏิบัติงานอยู่เสมอและ
สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

- เจ้าหน้าที่ในสังกัดและ 
อปพร.ในเขตเทศบาล 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ 

แต่ละลักสูตร/
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 

 

- สมาชิก อปพร. ได้ทบทวนความรู้ ความ
เข้าใจ ประสบการณ์ และมีการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
ตลอดจนสามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- ส านักปลัดเทศบาล 
- หน่วยงานภายนอกที่
ด าเนินการ  

 

การด าเนินงานโครงการตามแผนพฒันาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2552 – 
2554) 
 

 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
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ท่ี หลักสูตร/โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

10 โครงการพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปฐมวัย  

-เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทักษะ 
ประสบการณ์มาใช้ในงานด้าน
การศึกษาปฐมวัย  

- ครู / ผู้ดูแลเด็ก 
ทุกต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ 

แต่ละลักสูตร/
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 

 

-ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ 
ทักษะและประสบการณ์ในการดูแลเด็ก
ปฐมวัย  
 

- กองการศึกษา 
- หน่วยงานภายนอก 
ที่ด าเนินการ  

11 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงาน
จ้างแต่ละต าแหน่งหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน
แต่ละระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

พนักงานจ้าง   
ทุกต าแหน่ง 
 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ 

แต่ละลักสูตร/
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 

 

ได้รับความรู้และน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก 
ที่ด าเนินการ  
 

12 หลักสูตรการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล 
ทุกต าแหน่ง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ 

แต่ละลักสูตร/
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 

 

ได้รับความรู้และน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก 
ที่ด าเนินการ  
 

13 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
หรือภาษอื่นเพื่อเข้าสู่สังคม
อาเซียน  

เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ/
ภาษาอื่น 
ของพนักงานเทศบาล 

- คณะผู้บริหาร 
- สมาชิกสภาเทศบาล 
- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานจ้าง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ 

แต่ละลักสูตร/
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น และ
น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ทุกส่วนราชการ 
- หน่วยงานภายนอก 
ที่ด าเนินการ  
 

14 โครงการอื่นๆ ที่สามารถ
ก าหนดภายหลังตามความ
จ าเป็นและสถานการณ์ 

- - คณะผู้บริหาร 
- สมาชิกสภาเทศบาล 
- พนักงานเทศบาล 
- พนักงานจ้าง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ 

แต่ละลักสูตร/
โครงการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561-2563 

 

- - 

 

การด าเนินงานโครงการตามแผนพฒันาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2552 – 
2554) 
 

 
 

แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
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ตำรำงกำรปฏบิัติตำมแผนพฒันำบคุลำกร 
 

รำยกำร 
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.  วิเคราะห์ปญัหาที่ได้จากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

            

2.  พิจารณาวา่  บุคลากรของ
หน่วยงานที่สมควรจัดให้มีการ
ฝึกอบรม 

            

3.  ด าเนินการเสนอเรื่อง
ผู้บริหาร  เพื่อพิจารณาสั่งการ 

            

4.  ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมี
การฝึกอบรม  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 ำเนนิกำรหลงัจำกเสร็จกำรฝึกอบรม 

 
หมำยเหตุ 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน  อาจเป็นเหตุให้การ
พัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็นอาจต้อง
ท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงาน        
สู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
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    88. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  

 
เทศบาลจัดงบประมาณส าหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแต่ละปีงบประมาณในการด าเนินการ 

โดยจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาบุคลากร ตามแผนการพัฒนาอย่างชัดเจน ซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 - 2563 โดยค านึงความประหยัด คุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ของเทศบาล
ต าบลกรอกสมบูรณ ์ได้ต้ังงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของแต่ละแผนงานดังนี้ 

ชื่อแผนงำน งบประมำณ 

1. งานบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน 400,000 บาท 
2. งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารทั่วไป จ านวน 50,000 บาท 
3. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย แผนงานการรักษาความสงบ   
   ภายใน 

จ านวน 80,000 บาท 

4. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แข็งของชุมชน แผนงานสร้างความ 
   เขม้แข็งของชุมชน 

จ านวน 300,000 บาท 

5. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  แผนงานเคหะและชุมชน จ านวน 20,000 บาท 
6. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  แผนงานสาธารณสุข จ านวน 25,000 บาท 
7. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  แผนงานการศึกษา จ านวน 20,000 บาท 
8. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา  แผนงานการศึกษา จ านวน 25,000 บาท 
9. งานกิจการประปา  แผนงานการประปา จ านวน 20,000 บาท 

 
 
   99. การติดตามและประเมินผล. การติดตามและประเมินผล  
   

เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนาโดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
  (1) การใชแ้บบสอบถาม/แบบทดสอบก่อน – หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการได้รบัการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 
  (2)  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ก าหนด ภายใน  
7  วันท าการ  นับแต่วันกลับจากการอบรม /สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ   เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นจนถึง
นายกเทศมนตรีทราบ 

(3)  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผล   เพื่อท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระยะ   
3 เดือน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

(4)  น าผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดหลักสูตร  
วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 
 
 



แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 28 

 

   1010. ผลที่คาดว่าจะได้รับ. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 
  1.  บุคคลในสังกัดของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ได้เพ่ิมพูนความรู้ความช านาญในสายงาน 
  2.  บุคลากรมกีารพัฒนาทักษะ พัฒนาอาชีพทัศนคติ ที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม   
  3.  มคีวามเข้าใจหลักและวิธีปฏิบัติราชการ   บทบาท และหน้าที่ของข้าราชการ   
  4.  มแีนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี     
                         ประสทิธิภาพ 
 
 

------------------------------------------ 
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ภาคผนวก 
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แบบส ำรวจกำรพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลต ำบลกรอกสมบูรณ์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563 

........................................................ 
ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ     ชาย     หญิง 
 
2. อำยุ     18 - 30 ปี    31 – 40 ปี 
     41 – 50 ป ี    51 – 60 ป ี  
   
3. ประเภทพนักงำน   พนักงานเทศบาล   พนักงานครูเทศบาล 
     พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป    
 
4. อัตรำเงินเดือน   10,000 บาท – 20,000 บาท  

 20,001 บาท – 30,000 บาท 
     30,001 บาท – 40,000 บาท 
     40,001 บาท – 50,000 บาท 
     มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป 
 
5. วุฒิกำรศึกษำ    ต่ ากว่า หรือจบ ป.6    ม.3 – ม.6 
     ปวช.-ปวส./อนุปริญญา/ปวท.  ป.ตร ี
     สูงกว่าปริญญาตร ี   อื่น ๆ (เช่น มศ.3) 
 
ส่วนที่ 2  :  ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร 

ล ำดับ
ท่ี 

 
รำยกำร 

ระดับควำมต้องกำร 
มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย ไม่ได้รับกำร
พัฒนำ 

1. การฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง      
2. การสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน      
3. การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่เทศบาลจัดเอง      
4. ความต้องการอบรมกับหน่วยงานอื่น      
5. การฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ      
6. การฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม      
7. การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่      
8. การสอนงานหรือฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน      
9. การติดตามการพัฒนาบุคลากร      
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ส่วนที่ 3  :  ควำมพึงพอใจต่อกำรได้รับกำรพัฒนำบุคลำกร 
  (ขอให้ตอบตามจริงมขี้อมูลอา้งอิงได้จากแฟ้มประวัติ) 

ล ำดับ
ท่ี 

 
รำยกำร 

ระดับควำมพึงพอใจ 
มำก
ท่ีสุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย ไม่ได้รับกำร
พัฒนำ 

1. ท่านได้รับการฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง      
2. ท่านได้รับการสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน      
3. ท่านได้เข้าร่วมฝึกอบรมและศกึษาดูงานที่เทศบาลจัดเอง      
4. เทศบาลได้ส่งท่านไปอบรมกับหน่วยงานอ่ืน      
5. ท่านได้รับการฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ      
6. ท่านได้รับการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจรยิธรรม      
7. ท่านได้รับการฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่      
8. ท่านได้รับการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน      
9. ระบบการติดตามการพัฒนาบุคลากร      

 
ส่วนที่ 4  :  ปัญหำอุปสรรคในกำรเขำ้รับกำรพัฒนำบุคลำกรของท่ำน (ถ้ำมี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
ส่วนที่ 5  :  ข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
 
 
 
 

แบบส ำรวจนี้ จัดท ำโดยงำนกำรเจ้ำหนำ้ที่ ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลกรอกสมบูรณ์  

เพื่อใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 - 2563  

ขอควำมร่วมมือพนักงำนทุกท่ำนกรอกแบบส ำรวจและส่งคืนให้งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ภำยในวันที่ 31 สิงหำคม 2560 
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แบบสอบถำมเพื่อติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล/พนักงำนจ้ำง 
(ก่อนเข้ำรบักำรอบรม / สัมมนำ / ประชุม ) 

เทศบำลต ำบลกรอกสมบูรณ์   อ ำเภอศรีมหำโพธิ   จังหวัดปรำจีนบุรี 

------------------------------------- 
วันที.่.............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 ..............................................ถึงวันที.่.............................................. 
จ านวน...........วัน  ได้รับค าสั่งให้เดินทางไปราชการตามค าสั่งเทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ์ ที่.................................. 
ลงวันที่............................................................... จ านวน.............วัน  โดยเดินทางเข้ารับการอบรม/สัมมนา/ประชุม  
ในวันที.่............................................................ และเดินทางกลับในวันที.่.............................................................. 
 

  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องที่จะเข้ำรับกำรอบรม / สัมมนำ / ประชุม มำกน้อยเพียงใด 
 มีความรู้ความเข้าใจดีแล้ว      มีความรู้ความเข้าใจปานกลาง   
 มีความรู้ความเข้าใจน้อย    ไม่มีความรู้ความเข้าใจมาก่อน  

 
  วัตถุประสงคท์ี่เข้ำรับกำรอบรม / สัมมนำ / ประชุม ในครั้งนี ้

   เพื่อเพิ่มพูนทักษะ  ความรู ้ ทัศนคต ิให้กับตนเอง 
   เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู ้ทัศนคติ ให้กับตนเองและถ่ายทอดความรู้ที่ได้ให้ผู้อื่นในองค์กร 
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  กำรอบรม / สัมมนำ / ประชุม ในครัง้นี้มีควำมส ำคัญ มำกน้อยเพียงใด 
 มีความส าคัญมาก     มีความส าคัญพอสมควร 
 มีความส าคัญค่อนข้างน้อย   มีความส าคัญน้อย     มีความส าคัญน้อยมาก 

 
  ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในครั้งนี ้

   ได้รับความรู ้เพิ่มพูนทักษะ ทัศนคต ิมาก 
 ได้รับความรู ้เพิ่มพูนทักษะ ทัศนคต ิพอสมควร 
 ได้รับความรู ้เพิ่มพูนทักษะ ทัศนคต ิคอ่นข้างน้อย 
 ได้รับความรู ้เพิ่มพูนทักษะ ทัศนคติ น้อย 
 ได้รับความรู ้เพิ่มพูนทักษะ ทัศนคต ิน้อยมาก 

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

             (.......................................................) 
ต าแหน่ง .......................................................... 
วันที.่..........เดือน............................พ.ศ.................. 

 
 

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

ต าแหน่ง .......................................................... 
วันที.่.........เดือน............................พ.ศ................. 
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ค าสั่งเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 
ที่   219 / 2560 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

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

เพื่อให้การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563  
ของเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   
ข้อ 299 และใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมการบุคลากรภายใน
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ  คุณธรรมจริยธรรมอันจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประสิทธภิาพและประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการและการให้บริการประชาชน 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 300 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  11  พฤศจิกายน  2545  
จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2563     
         1. นายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ ์  เป็นประธานกรรมการ 
  2. ปลัดเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  เป็นกรรมการ 
  3. หัวหน้าส านักปลัด    เป็นกรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการกองคลัง    เป็นกรรมการ 

5. ผู้อ านวยการกองช่าง    เป็นกรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   เป็นกรรมการ 
8. ผู้อ านวยการกองการประปา   เป็นกรรมการ 
9. นักทรัพยากรบุคคล    เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  

ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลที่ ก.ท.ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผน
อัตราก าลังของพนักงานเทศบาล และน าเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้  แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล่าวอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย 

1. หลักการและเหตุผล 
2. เป้าหมายการพัฒนา 
3. หลักสูตรการพัฒนา 

/4. วิธีการพัฒนา ... 
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4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
5. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
6. การติดตามและประเมินผล 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60   
 
    

 
(นายอัครเดช   อารี) 

นายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ ์
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

ในวันที่  12  กันยายน  2560   เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชมุเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ 

-------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
1. นายอัครเดช   อาร ี นายกเทศมนตรีต าบลกรอกสมบูรณ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายกฤษฎา  ภักดีวานิช ปลัดเทศบาลต าบลกรอกสมบรูณ์ กรรมการ 
3. นางวิรัตน์   ศรีสุดโท หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
4. นางสาวสุพัสตรา  คนรักษ ์ นักวิชาการเงินและบัญชี รก.ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
5. นางสาวผกามาศ  ป้องกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข รก.ผู้อ านวยการกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กรรมการ 

6. นายธงชัย  วงศ์ชู เจ้าพนักงานประปา รก.ผู้อ านวยการกองการประปา กรรมการ 
7. นางสาวดารุณี  นาคะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

เลขานุการ 
 

ดิฉันได้ตรวจสอบลายมือชื่อและจ านวนคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 มีผู้มาลงชื่อและอยู่ในที่ประชุมแล้ว
ครบองค์ประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านอัครเดช  อารี นายกเทศมนตรี ประธานในที่ประชุม
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญค่ะ  
 

ประธานกรรมการ           เมื่อคณะกรรมการฯ  ได้มาพร้อมกันแล้ว ผมก็ขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
  

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ 

 ตามที่เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน 
เทศบาล และได้จัดท าแผนพัฒนาฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ เสร็จสิ้น
และประกาศบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2557 ไปแล้ว บัดน้ี แผนพัฒนาฯฉบับดังกล่าว 
จะสิ้นสุดระยะเวลาการบังคับใช้ในวันที่ 30 กันยายน 2560  ดังน้ัน  จงึต้องด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้นใหม่ 
และต้องให้แลว้เสร็จเพ่ือเสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณา
ให้ความเห็นชอบและประกาศบังคับใช้แผนภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ก่อนที่แผนฉบับ
เดิมจะสิ้นสุดลง  โดยให้งานการเจ้าหน้าที่ในฐานะเลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบจัดท าเอกสาร 

ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งทีผ่่านมา 
  -ไม่มี- 

 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
3.1  ร่างแผนพฒันาพนักงานเทศบาล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
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ประธานกรรมการ ตามที่ได้แต่งต้ังท่านเป็นกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ตามค าสั่งเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ ์ ที ่219/2560 
ลงวันที่ 22 สงิหาคม 2560  จึงได้เชิญประชุมในวันนี้เพื่อพิจารณาจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล  ให้ส าเร็จลุล่วงและเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
ลงวนัที่  11  พฤศจิกายน  2545  ข้อ 299  ในส่วนรายละเอียดผมขอเชิญเลขานุการ
เป็นผูช้ี้แจงระเบียบ กฎหมาย ครับ 

 

เลขานุการ เรียนท่านประธาน และคณะกรรมการทุกท่าน  ตามที่งานการเจ้าหน้าที่ ได้ส่ง
แบบส ารวจความต้องการพัฒนาให้ทุกส่วนราชการแจ้งให้พนักงานในสังกัดทุกคนทราบและ
กรอกแบบส ารวจดังกล่าวส่งคืนให้งานการเจ้าหน้าที่โดยน าข้อมูลมาจัดท าร่างแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับทุกท่านแล้ว  

โดยมีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
- ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  
หมวด 14 กิจการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ข้อ 299  ใหเ้ทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพื่อเพิ่มพนูความรู ้ 
ทักษะ  ทศันคติที่ดี คุณธรรมและจรยิธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ในการจัดท าแผนการพฒันาพนักงานเทศบาล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท
การพัฒนาพนกังานเทศบาลที่ ก.ท.ก าหนด โดยใหก้ าหนดเป็นแผนการพฒันาพนักงาน
เทศบาลมีระยะเวลา 3 ป ีตามรอบของแผนอตัราก าลังของพนักงานเทศบาลนั้น 

ข้อ 300  ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาล  ให้เทศบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประกอบด้วย 

(1) นายกเทศมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดเทศบาล   เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น   

เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้าส านกัปลัดเทศบาลหรอืผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและ

เลขานุการ 
ข้อ 301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

(1) หลักการและเหตุผล 
(2) เป้าหมายการพัฒนา 
(3) หลักสูตรการพัฒนา 
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
(5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
(6) การติดตามประเมินผล 
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 ข้อ 302  หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ าเป็น
ใน การพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ต าแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วน
ราชการตามแผนอัตราก าลัง ของเทศบาล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถ
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ 303  เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดให้มีความชัดเจน 
และ ครอบคลมุพนักงานเทศบาลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลงัของเทศบาลทุก
ต าแหน่ง โดย ก าหนดให้พนักงานเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบ
ระยะเวลา 3 ปีของแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ข้อ  304  หลักสูตรการพฒันา ส าหรับพนกังานเทศบาลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี ้

(1) หลักสูตรความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพฒันาเก่ียวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
(5) หลักสูตรด้านคณุธรรมและจรยิธรรม 

ข้อ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลด าเนินการเอง หรืออาจ
มอบหมาย ส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ.หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการ
ร่วมกับส านักงาน ก.ท. ส านักงาน ก.ท.จ. สว่นราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนา 
วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได ้ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี ้

(1) การปฐมนิเทศ  
(2) การฝึกอบรม  
(3) การศึกษา หรือดูงาน  
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
(5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม  
ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย ที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร  
ข้อ 306  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาเทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณ ส า 

หรับการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจน แน่นอน 
เพื่อให้การพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อ 307  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการพฒันาพนักงานเทศบาล เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการ
พัฒนา ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 

ข้อ 308  ใหเ้ทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ 299 แล้วเสนอให ้
ก.ท.จ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
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 โดยเทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ มีนโยบายทีจ่ะจัดส่งพนกังานเทศบาลและพนักงาน
จ้างทุกคนให้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร/โครงการตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น ดังนี ้

หลักสูตรในการพฒันาคณะผูบ้รหิาร/สมาชิกสภาเทศบาล 

 หลักสูตรนายกเทศมนตรี  
 หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี 
 หลักสูตรที่ปรกึษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หลักสูตรเลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภาเทศบาล 
 หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล 
 หลักสูตรการพฒันาศักยภาพสมาชิกสภาเทศบาล 
 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย/ระเบียบในการประชุมสภาเทศบาลหรือ

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 

 หลักสูตรในการพฒันาสายงานผู้บรหิาร (ประเภทบรหิารท้องถ่ิน/อ านวยการ
ท้องถิน่) 

 หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น  
 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป 
 หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
 หลักสูตรนักบริหารงานการช่าง 
 หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข 
 หลักสูตรนักบริหารงานศึกษา 
 หลักสูตรนักบริหารงานประปา 

 หลักสูตรในการพฒันาสายงานผู้ปฏบิตัิ (ประเภทวิชาการ/ทั่วไป) 

 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 หลักสูตรนักจดัการงานทะเบียนและบัตร 
 หลักสูตรนักพฒันาชุมชน 
 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี 
 หลักสูตรนักวิชาการพัสด ุ
 หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
 หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
 หลักสูตรเจ้าพนักงานพสัดุ 
 หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 หลักสูตรนายช่างโยธา 
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  หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 หลักสูตรเจ้าพนักงานประปา 
 หลักสูตรการฝกึอบรมคอมพิวเตอร์ 

 การพฒันาขา้ราชการบรรจุใหม่/การเปลีย่นสายงาน 
การปฐมนิเทศ  ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่

บรรจุเข้ารับ ราชการเป็นพนักงานเทศบาลให้ได้รับการพัฒนา ในหลักสูตร ดังน้ี 
1. หน้าที่หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
2. บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นพนักงานทั่วไป 
4. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม ่ และการ

พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  
5. จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านระเบียบ  กฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการเป็นระยะ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังใหม่  มีการค้นคว้าศึกษา
ในเรื่องทีเ่กี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

6. สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการในหน้าที่รับผิดชอบ และการปฏิบัติตนในการให้บริการประชาชน 

7. ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรู้และทกัษะ
ตลอดจนทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา  และติดตามการน าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 การพฒันาพนักงานจ้าง 

1.  จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาในด้านความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย 
และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่  การบริหารงานและการบริการประชาชน 

2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้ารับการปฏิบัติธรรม การฝึกจิต – สมาธิ ตามหลัก

ศาสนาที่ตนนับถือ 
4.  สนับสนุนให้เข้ารับการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน ามาปรับ

ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว และคุมค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 

 ดิฉันขอเชิญคณะกรรมการทกุท่าน ร่วมกันพิจารณา ร่างแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ว่าจะมีการพัฒนาในด้านใดและหลักสูตรใดบ้าง จะเพิ่มหรือตัดหลักสูตร/โครงการใด
หรือไม่ ทั้งนี้ จะต้องค านึงถึงงบประมาณของเทศบาลด้วย เชิญท่านประธานค่ะ 

ประธานกรรมการฯ         ตามที่เลขานุการได้ช้ีแจงรายละเอียดแล้ว ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านรว่มกัน
พิจารณาร่างแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563   
และหากท่านใดจะเสนอความเห็นหรืออภิปราย เชิญครับ ขอเชิญท่านปลัด 
 

นายกฤษฎาฯ 
กรรมการ         

ตามร่างแผนที่ได้เสนอให้คณะกรรมการทุกท่านได้พิจารณานี้ ผมว่ามีความเหมาะสม
และครอบคลุมทุกด้านและทุกต าแหน่งแล้วครับ 
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ประธานกรรมการฯ   มีกรรรมการทา่นอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ครับ  
ถ้าไม่มีท่านใดเสนออีก ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

ที่ประชุม         มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับร่างแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 – 2563  

ประธานกรรมการฯ      เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว มอบหมายให้เลขานุการ ไปด าเนินการจัดท าร่าง
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563  เป็นรูปเล่ม แล้ว
น าเสนอตามล าดับขั้นตอน โดยให้หัวหน้าส านักปลัด และปลัดเทศบาลช่วยตรวจสอบอีก
ครั้ง ก่อนจัดส่งให้ ก.ท.จ. เห็นชอบ ในล าดับต่อไป 

ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ  

ประธานกรรมการ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม 

เลกิประชุมเวลา  11.45  น. 

 
 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้บนัทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาวดารุณี   นาคะ) 
             กรรมการและเลขานุการ 
 
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายกฤษฎา  ภักดีวานิช) 
                     กรรมการ 

 
(ลงชื่อ)..................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

       (นายอัครเดช   อารี) 
                           ประธานกรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 


