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  การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีศักยภาพ  สามารถแขงขันได  ท้ังในระดับพ้ืนท่ี  และ
ระดับสากล  เปนสิ่ ง ท่ี มีความจําเปนอยางยิ่ ง ในปจจุบัน  ซ่ึง เปนยุคแหงการแขง ขันไรพรมแดน  
(Globalization)  โดยตองอาศัยความรู  ความสามารถของบุคลากร  องคความรู  และการบริหารจัดการท่ีดี
ตามหลักธรรมาภิบาล  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได 
  1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑและ
เง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  16  ธันวาคม  2545  ในหมวดท่ี  14  กิจการอัน
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  สวนท่ี  4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ขอ  288 – 301  การพัฒนา
พนักงานเทศบาล  กําหนดใหเทศบาลมีการพัฒนาผูท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงาน
เทศบาล  กอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพ่ือใหเรียนรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ  บทบาท  และหนาท่ีของพนักงานเทศบาล  และแนวทางปฏิบัติตาเพ่ือเปนพนักงานท่ีดี                          
โดยเทศบาลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี
กําหนด  เชน  การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการใหใชวิธีฝกอบรมในหองฝกอบรม  การ
ฝกอบรมทางไกล  หรือการพัฒนาตนเองก็ได  หากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติม  ใหสอดคลอง
กับความจําเปนในการพัฒนาของแตละเทศบาล  เทศบาลท่ีดําเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.)  กําหนดเปนหลักสูตร  และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปนท่ีเทศบาลเห็นวา
มีความเหมาะสม  การพัฒนาพนักงานเทศบาลเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีใหเทศบาลเลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ  
ได  และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.)  สํานักงานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.)  เทศตนสังกัด  หรือสํานักคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.)  จังหวัด
สระบุรี  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ี
ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตองกําหนด
ตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานเทศบาลท่ี  ก.ท. กําหนด  โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนา
บุคลากร  มีระยะเวลา  3  ป  ตามกรอบของแผนอัตรากําลัง  3  ป  ของเทศบาล 
  1.2  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี                          
พ.ศ. 2546  มาตรา  11  ระบุดังนี้  “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรู                            
ในดานตาง ๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และเหมาะสมตอ
สถานการณ  รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขาราชการในสังกัด  ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ  และมีการเรียนรูรวมกัน  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนใน
การปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 

1.  หลักการและเหตุผล 
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  “  ในการบริหารราชการแนวใหม  สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญ                 
ใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน  ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  และสถานการณ
ของตางประเทศท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง  ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม  จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ี
วางไว  ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน  เนนการสรางความคิดใหม ๆ  ตามวิชาการสมัยใหมและนํามา              
ปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา  สวนราชการตองมี               
การพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
   -  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
   -  ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
ราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว  และเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
   -  ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศน  และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ  เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู  ความสามารถในวิชาการสมัยใหม  
ตลอดเวลา  มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และมีคุณธรรม 
   -  ตองมีการสรางการมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกัน
และกัน  เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 
  1.3  การวิเคราะหสภาพปญหา  และความตองการในการพัฒนาของพนักงาน  เทศบาล
ตําบลหนองแค  ไดสํารวจสภาพปญหา  และความตองการฝกอบรมของบุคลากรในองคกรทุกสวนราชการ  
เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดหลักสูตรความตองการฝกอบรม  และไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม  
(SWOT Analysis)  เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสําหรับองคกร  ซ่ึงชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็ง  
จุดออน  จากสภาพแวดลอมภายใน  โอกาส  และอุปสรรค  จากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจน
ผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ  ตอการทํางานขององคกร 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  จะตองมีการรวบรวม  และจัดทําฐานขอมูลความ
ตองการ  ความคาดหวัง  และความตองการของบุคลากรในองคกร  การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเปนการประเมินโดยการวิเคราะหถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด  อันเปน
ภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนา  รวมท้ังวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  ของบุคลากรในองคกร  อัน
เปนสภาพแวดลอมภายในองคกร  ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา
ควรพัฒนาบุคลากรรูปแบบใดในอนาคต 
  ท้ังนี้ใชเทคนิค  SWOT  Analysis  การพิจารณาถึงปจจัยภายใจ  ไดแก  จุดแข็ง  
(Strength)  จุดออน  (Weak)  และปจจัยภายนอก  ไดแก  โอกาส  (Opportunity)  และอุปสรรค  
(Threat)  เปนเครื่องมือ  ดังนี้ 
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 ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses) 
1.  มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง 
ชัดเจน  สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็ว                    
ทันตอเหตุการณ 
2.  มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงาน                 
ท่ีปฏิบัติ 
3.  สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ  และ  IT  
ใหทันสมัยอยูเสมอ 
4.  มีจํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 

1.  การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวาง
ภาคสวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซ่ึงกัน
และกัน 
2.  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3.  เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ี  และความ
รับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย 
4.  ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร  และพัฒนา
แนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือใหเกิด
สิ่งจูงใจ  และขวัญกําลังใจ  ท่ีจะทําใหขาราชการ  
และเจาหนาท่ีทุมเทกําลังกาย  และความคิดในการ
ปฏิบัติงาน 
5.  ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
 

 
 
 
 

โอกาส  (Opportunities) ภัยคุกคาม  (Threats) 
1.  ประชาชนรวมมือพัฒนาเทศบาลตําบลหนองแค 
2.  มีความคุนเคยกันท้ังหมดทุกคน 
3.  บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขตเทศบาล  ทําให
รูสภาพพ้ืนท่ี  ทัศนคติของประชาชนไดดี 
4.  บุคลากรมีการพัฒนาความรูในระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน 

1.  ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
2.  กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตขอประชาชน 
3.  มีความกาวหนาในวงแคบ 
4.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว  และตอสู
ปญหาเศรษฐกิจ  ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 
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 ปจจัยภายนอก 
จุดแข็ง  (Strengths) จุดออน  (Weaknesses) 

1.  บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยายท่ี 
2.  การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 
3.  อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว 
4.  มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
 
5.  ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการ
ทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี 
6.  มีระบบบริหารงานบุคคลท่ีเขาถึงพนักงาน 
 

1.  ขาดความกระตือรือรน 
2.  มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มท่ี 
3.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
4.  พ้ืนท่ีพัฒนากวาง  ปญหามากทําใหบางสายงาน 
มีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี 
5.  วัสดุอุปกรณเครื่องมือใชในงานบริหารสาธารณะ
บางประเภทไมมี / ไมพอ 

 
 

 
 

โอกาส  (Opportunities) ภัยคุกคาม  (Threats) 
1.  นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน 
 
 
 
2.  กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดาน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
3.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
4.  ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

1 .   มี ร ะบบ อุป ถัมภ และกลุ มพร รคพวกจาก
คว ามสั ม พันธ แบบ เครื อญาติ ใ นชุ มชน   กา ร
ดํ า เนิ นการทางวิ นั ย เปน ไป ได ย าก มักกระทบ                  
กลุมญาติพ่ีนอง 
2.  ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ความรูท่ีมีจํากัดทําใหตองเพ่ิมพูนความรูให
หลากหลายจึงจะทํางานไดครอบคลุมภารกิจของ
เทศบาล 
3.  งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีจํานวน
ประชากรและภารกิจ 

 
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลหนองแค  จึงไดจัดทําแผนพนักงาน
เทศบาลประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  เพ่ือใชเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตําบลหนองแค  เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลเทศบาลตําบลหนองแค  ในการปฏิบัติราชการและ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 

    
แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564    ( งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองแค )  
 

-5- 
 
 

 
 
 
 
  2.1  เพ่ือใหผูเขารับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล  ไดเรียนรูแบบ
แผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและหนาท่ีของพนักงานเทศบาล  และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานท่ีดี  โดยเทศบาลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.)  กําหนด 
  2.2  เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลหนองแค 
  2.3  เพ่ือใหพัฒนาความรูความสามารถของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจางทุกคน  ใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต  เสียสละ  ยึดประโยชน-     
สวนตน  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
  2.4  เพ่ือใหผูบังคับบัญชา  มีหนาท่ีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  
คุณธรรม  จริยธรรมในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางาน  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
  2.5  เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลหนองแค  รูจักบทบาทหนาท่ีของตนเองมากข้ึน 
  2.6  เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลหนองแค  เม่ือมีการพัฒนาแลว  การทํางานเกิดความผิดพลาดนอยลง 
  2.7  เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลหนองแค  เม่ือไดรับการอบรมแลว  จะมีความรูเพ่ิมข้ึนมาเติมพลัง  และจุดประกายไฟในการ
ทํางาน  สามารถคิดวิเคราะหโครงการใหม ๆ  ไดเปนอยางดี 
  2.8  เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลหนองแค  เม่ือมีการศึกษาดูงาน  ณ สถานท่ีตาง ๆ  ในงานท่ีเก่ียวของ  สามารถนําความรูนั้น
มาปรับใชกับองคกรตนเองได 
  2.9  เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง
เทศบาลตําบลหนองแค  เม่ือมีการไปอบรมทําใหเกิดการสรางเครือขายกวางขวาง  มีการแลกเปลี่ยนความคิด
ในดานตาง ๆ  เพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาลตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2.10  เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง
เทศบาลตําบลหนองแค  เม่ือไปอบรมแลวสามารถนําความรูมาสอนงานใหกับพนักงานในองคกรตอไป 
  2.11  เพ่ือใหพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  พนักงานจางของ
เทศบาลตําบลหนองแค  เม่ือมีการพัฒนาในระดับสูงข้ึน  สามารถสงเสริมความกาวหนาใหกับพนักงานไดเพ่ือ
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีตอไป 
 
 

2.  วัตถุประสงคการพัฒนา 
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 3.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสั ง กัดเทศบาลตําบลหนองแค   อันประกอบดวย พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกคน  ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานทุกคน 
 
 3.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหนองแคทุกคนท่ีไดเขารับการพัฒนา  การเพ่ิมพูนความรู  
สามารถปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติ  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางนอยในหลักสูตร
ใดหลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตร  ตามท่ีผูบริหารเห็นสมควร  โดยการกําหนดหลักสูตรการพัฒนา  
วิธีการพัฒนา  ระยะเวลา  งบประมาณ  ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  
พนักงานจางของเทศบาลตําบลหนองแค  โดยใหสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในสายงาน  ตาม
แผนอัตรากําลัง  3  ป  (ประจําปงบประมาณ  พงศ. 2564 -2566) 
 
 3.3  เปาหมายเชิงประโยชน 
  เทศบาลตําบลหนองแค  มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  และผลักดัน  
ใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองแคบรรลุตามเปาหมาย 
  ดังนั้น  เทศบาลตําบลหนองแค  จึงใหพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  และ
พนักงานจาง  ไดรับการพัฒนาทักษะ  ความรูความสามารถ  การฝกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการอยางนอย  1  หลักสูตร  หรือหลายหลักสูตร  ตามความเหมาะสมของตําแหนง 
  มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ 
  1.  มีการมอบรางวัลใหพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจางดีเดนเปนประจําทุกป  โดยมีประกาศเกียรติคุณหรือของรางวัล  โดยมีหลักเกณฑท่ัวไปดังนี้ 
   1.1  ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   1.2  มนุษยสัมพันธท่ีดีตอประชาชน  ผูบังคับบัญชา  และเพ่ือรวมงาน 
   1.3  การรักษาวินัย  ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต  ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   1.4  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและสวนรวม 
  2.  จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน  ทํางานรวมกัน  เชน  
การจัดกิจกรรมพัฒนาท่ีหนวยงานตาง ๆ  เปนเจาภาพ  การพบปะสังสรรค  เปนตน 
  มาตรการดําเนินการทางวินัย 
  โดยการมอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนรายงานบุคลากรในสังกัดท่ีกระทําผิดวินัย  แลว
เสนอใหปลัดเทศบาล  และนายกเทศมนตรีทราบ  และมีมาตรการตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
 
 

3.  เปาหมายการพัฒนา 
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  แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  อยางนอยตองประกอบดวย 
   1.  หลักการและเหตุผล 
   2.  เปาหมายการพัฒนา 
   3.  หลักสูตรการพัฒนา 
   4.  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
   5.  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
   6.  การติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลตําบลหนองแค  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  ประกอบดวย 
   1.  นายกเทศมนตรี         เปนประธานกรรมการ 
   2.  ปลัดเทศบาล          เปนกรรมการ 
   3.  ผูอํานวยการกอง         เปนกรรมการ 
        และหัวหนาสวนราชการอ่ืน 
   4.  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย   เปนกรรมการและเลขานุการ 
  โดยคณะกรรมการดังกลาวขางตน  รวมพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของ
บุคลากรในสังกัด  ใหครอบคลุมดังนี้ 
  1.  กําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  ระยะเวลาและ
งบประมาณในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแตละสาย
งาน  ท่ีดํารงอยูตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3  ป 
  2.  พิจารณาหลักสูตร  ท่ีบุคลากรในสังกัดตองไดรับการพัฒนาความรู  ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรอยางนอยปละ  1  ครั้ง  หรือตามท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควร  
อาจประกอบดวย 
       (1)  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
       (2)  หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
       (3)  หลักสูตรความรู  และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
       (4)  หลักสูตรดานการบริหาร 
       (5)  หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  3.  พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร  วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได  ตามความจําเปน  
และความเหมาะสมอาจประกอบดวย 
       (1)  การปฐมนิเทศ 
       (2)  การฝกอบรม 
       (3)  การศึกษาดูงาน 
       (4)  การสอนงาน  การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

4.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา 
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  4.  พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาในแตละหลักสูตร  หรือแตละ
วิธีการ  สําหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนพัฒนาบุคลากร  ใหครอบคลุมโดยคํานึงถึงความ
ประหยัดคุมคา  เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ 
  5.  พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาใหครอบคลุมสมรรถนะหลักท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการใหกับบุคลากรในสังกัด  ประกอบดวย 
       (1)  การมุงผลสัมฤทธิ์ 
       (2)  การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
       (3)  ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
       (4)  การบริการเปนเลิศ 
       (5)  การทํางานเปนทีม 
  6.  ตําแหนงบริหารทองถ่ินและอํานวยการทองถ่ินเปนสายงานผูบริหาร  เทศบาลตําบล
หนองแค  กําหนดหลักสมรรถนะท่ีจําเปนประกอบดวย 
       (1)  การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
       (2)  ความสามารถในการเปนผูนํา 
       (3)  ความสามารถในการพัฒนาคน 
       (4)  การคิดเชิงกลยุทธ 
  7.  ตําแหนงอ่ืนท่ีนอกเหนือจากสายงานผูบริหารทองถ่ินและอํานวยการทองถ่ิน  เทศบาล
ตําบลหนองแค  ไดกําหนดสมรรถนะประจําสายงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  ประกอบดวย 
       (1)  การคิดวิเคราะห 
       (2)  การคนหาและจัดการฐานขอมูล 
       (3)  ศิลปะการโนมนาวจูงใจ 
       (4)  การแกไขปญหาแบบมืออาชีพ 
       (5)  การใหความรูและการสรางสัมพันธ 
       (6)  การแกไขปญหาและการดําเนินการเชิงรุก 
       (7)  การบริหารความเสี่ยง 
       (8)  การบริหารทรัพยากร 
       (9)  การวางแผนและการจัดการ 
       (10)  การวิเคราะหและการบูรณาการ 
       (11)  ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน 
       (12)  การยึดม่ันในหลักเกณฑ 
       (13)  การสรางใหเกิดการมีสวนรวมในทุกภาคสวน 
       (14)  ความคิดสรางสรรค 
       (15)  การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย 
       (16)  การกํากับติดตามอยางสมํ่าเสมอ 
       (17)  การสั่งสมความรู  และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
       (18)  การควบคุมและการจัดการสถานการณอยางสรางสรรค 
       (19)  จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
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       (20)  ความเขาใจในพ้ืนท่ีการเมืองทองถ่ิน 
       (21)  สรางสรรคเพ่ือประโยชนของทองถ่ิน 
       (22)  ความเขาใจผูอ่ืนและตอบสนองอยางสรางสรรค 
  8.  พิจารณาจัดการเรียนรูในองคกร  KM  (Knowledge  ManagementX  ในเทศบาล
ตําบลหนองแค  เพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  (Learning  organization)  ในทุกวาระ  ทุกโอกาส  เพ่ือ
สืบคนหาความรูใหม ๆ  ในตัวบุคลากร  และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

ลําดับข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองแค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมตน 

 
 

1.1   แตงตั้งคณะทํางาน 
1.2   พิจารณาเหตุผลและความจาํเปน 
1.3   กําหนดประเภทของความจาํเปน 

สิน้สุด 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 
      
            การดําเนินการ  โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวย
ราชการอ่ืน หรือวาจางเอกชนดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่  
เหมาะสม เชน 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน การใหคําปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหนาที่ความรบัผิดชอบ 
 -  การฝกอบรม 
 -  การใหทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบตัิการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 
 

2. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

 
 
 
        จัดใหมีระบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมินผล 
เพ่ือใหทราบถึงความความสาํเร็จ  ความรูความสามารถ
และผลการปฏิบตัิงาน 

3. การติดตามและประเมินผล 
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  เทศบาลตําบลหนองแค  ไดกําหนดหลักสูตรในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจําป                     
พ.ศ. 2564 – 2566  เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากรในสังกัดซ่ึงควรใหพนักงานไดรับการอบรมอยางนอย                
1  หลักสูตร/ป  ไดแก 
 1.  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
  1.1  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
  1.2  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี                     
พ.ศ. 2546  และแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
  1.3  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 
  1.4  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
  1.5  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท.  พ.ศ. 2542  
และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน 
  1.6  การปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลท่ีบรรจุใหม  และพนักงานจางท่ีเขาใหม 
 2.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
  2.1  หลักสูตรดานชาง 
  2.2  หลักสูตรดานแผนพัฒนา 
  2.3  หลักสูตรดานการศึกษา 
  2.4  หลักสูตรดานสาธารณสุข 
  2.5  หลักสูตรดานสวัสดิการ 
  2.6  หลักสูตรดานงานบุคคล 
  2.7  หลักสูตรดานการเงิน 
 3.  หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
  3.1  หลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ิน 
  3.2  หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป 
  3.3  หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
  3.4  หลักสูตรนักบริหารงานชาง 
  3.5  หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
  3.6  หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา 
    3.7  หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
  3.8  หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา 
  3.9  หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
  3.10  หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  3.11  หลักสูตรนิติกร 
  3.12  หลักสูตรเจาพนักงานเทศกิจ 
  3.13  หลักสูตรเจาพนักงานการเงินและบัญชี 

5.  หลักสูตรและวิธีการพัฒนา 
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  3.14  หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
  3.15  หลักสูตรนักสันทนาการ 
  3.16  หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
  3.17  หลักสูตรนักสังคมสงเคราะห 
  3.18  หลักสูตรครู 
  3.19  หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 
  3.20  หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3.21  หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ 
  3.22  หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
  3.23  หลักสูตรนายชางโยธา 
  3.24  หลักสูตรนายชางไฟฟา 
 4.  หลักสูตรดานการบริหาร 
  4.1  เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม 
  4.2  มนุษยสัมพันธในองคกร 
 5.  หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
  5.1  โครงการฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
  5.2  การปฏิบัติตาตามประมวลจริยธรรม 
  5.3  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
  ใหเทศบาลตําบลหนองแค   เปนหนวยงานดําเนินการเองหรือดําเนินการรวมกับสํานักงาน
ทองถ่ินจังหวัด  หรือหนวยงานอ่ืนโดยวิธีการใดวิธีหนึ่งตามความเหมาะสมใหกับพนักงานเทศบาล  พนักงาน
ครูเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาลตําบลหนองแค  โดยใชวิธีดังนี้ 
 6.1  วิธีการดําเนินการ 
  6.1.1  การปฐมนิเทศ 
  6.1.2  การฝกอบรม 
  6.1.3  การศึกษาหรือดูงาน 
  6.1.4  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจําเดือน 
  6.1.5  การสอนงาน  การใหคําปรึกษา 
  6.1.6  การมอบหมายงาน 
  6.1.7  การใหการศึกษา 
 6.2  แนวทางการดําเนินการ 
  การดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงาน
จางของเทศบาลตําบลหนองแค  นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม  ขอ  1  แลว  ไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการไว  3  แนวทาง  ดังนี้   

6.  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 
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  6.2.1  เทศบาลตําบลหนองแค  ดําเนินการฝกอบรมเอง  (โครงการครอบคลุมตามหลักสูตร
ความรูพ้ืนฐาน  ในการปฏิบัติราชการ  หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  หลักสูตรความรู
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  หลักสูตรดานการบริหาร  หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
ตามโครงการตาง ๆ  ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป) 
  6.2.2  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  เปนผูดําเนินการ
โดยเทศบาลตําบลหนองแค  จัดสงพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจง
เขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
  6.2.3  สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ  เปนผูดําเนินการ  โดยเทศบาลตําบลหนองแค  
จัดสงพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางเขารับการอบรม/ประชุม/
สัมมนา 
 6.3  ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา 
  (ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ.2563  ถึงวันท่ี  30  กันยายน  2566) 
  6.3.1  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ตั้ งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2563  ถึงวันท่ี                        
30  กันยายน  2564 
  6.3.2  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565  ตั้ งแตวันท่ี   1  ตุลาคม  2564  ถึงวันท่ี                        
30  กันยายน  2565 
  6.3.1  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ตั้ งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2565  ถึงวันท่ี                        
30  กันยายน  2566 
  เทศบาลตําบลหนองแคเปดโอกาสใหพนักงานในสังกัด  เสนอความตองการเขารับการ
ฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีมีการจัดการฝกอบรมตามหนวยงานท่ีมีความเหมาะสม  จากหลาย ๆ  หนวยงาน  
โดยพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จังหวัด  อําเภอ  เปนอันดับแรก  หรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ  
ท่ีมีการจัดฝกอบรมเพ่ือใหผูบังคับบัญชาไดพิจารณาหลักสูตร  โดยมีลําดับข้ันตอนการขอเขารับการฝกอบรม  
ดังนี้ 
  1.  พนักงานสํารวจหลักสูตรท่ีตองการฝกอบรม 
  2.  บันทึกเสนอหลักสูตรท่ีตองการฝกอบรมพรอมแสดงเจตจํานงใหผูใตบังคับบัญชาทราบ 
  3.  ผูบังคับบัญชาตามลําดับข้ันพิจารณา 
  4.  จัดทําบันทึก  คําสั่ง  ขออนุมัติเดินทางไปราชการตอผูบังคับบัญชา 
  5.  เดินทางไปราชการตามวัน  เวลา  และสถานท่ี 
  6.  รายงานผลการฝกอบรมเสนอผูบังคับบัญชาและผูบริหารทองถ่ินทราบ 
  7.  ประชาสัมพันธเอกสารการฝกอบรมใหพนักงานทุกสวนราชการทราบ 
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  งบประมาณในการดาํเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองแค 

  งบประมาณรายจายประจําป  2564,  2565,  และ  2566  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน ๆ 
 
 

 
 
 
 
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  16  ธันวาคม  2545  ในหมวดท่ี  14  กิจการอันเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล  สวนท่ี  4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ขอ  288 – 301  เทศบาลตองจัดใหมีระบบ
การตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จของการ
พัฒนา  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานผูรับการพัฒนา 
  สําหรับการติดตามและประเมินผลการพัฒนาของพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  เทศบาลตําบลหนองแค  ไดดําเนินการโดยใชแนวทางดังนี้ 
  1.  ใหผูเดินทางไปราชการรายงานผลการฝกอบรมเสนอผูบังคับบัญชาและผูบริหารทราบ
ทุกครั้ง 
  2.  การใชแบบสอบถามภายหลังการฝกอบรม 
  3.  การสังเกตของผูบังคับบัญชาในการนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานของผูเขารับการ
ฝกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

8.  การติดตามและประเมินผล 
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ภาคผนวก
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หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  และติดตามประเมินผล 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/เน้ือหา เปาหมาย วิธีการพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 

 
การติดตาม 

และประเมินผล 

1 โครงการฝกอบรมคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อพัฒนาและสงเสริม 
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของพนกังานเทศบาล 

- พนักงานครูเทศบาล 
- พนักงานครูเทศบาล 
- ลูกจางประจํา 
- พนักงานจาง 

การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ
แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน 

งานการ-
เจาหนาที ่
ทต.หนองแค 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา 

2 โครงการพัฒนาแลกเปล่ียนเรียนรูของผูบริหาร  
สมาชิกสภา  พนักงาน  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง  

เพื่อนําความรูที่ไดมาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที ่

- พนักงานครูเทศบาล 
- พนักงานครูเทศบาล 
- ลูกจางประจํา 
- พนักงานจาง 

การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ
แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูที่ไดรับมาใชในการ
ปฏิบัติงานในองคกรได
อยางมีประสิทธภิาพ 

งานธุรการ 
สํานัก
ปลัดเทศบาล 
ทต.หนองแค 

แบบสอบถามและ
รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา 

3 
 
 
 

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองแค 

เพื่อนําความรูที่ไดมาประยุกตใช
ในการปฎิบัติงานในหนาที ่

- พนักงานครูเทศบาล 
- พนักงานครูเทศบาล 
- ลูกจางประจํา 
- พนักงานจาง 

การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ
แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูที่ไดรับมาใชในการ
ปฏิบัติงานในองคกรได
อยางมีประสิทธภิาพ 

งานการ-
เจาหนาที ่
ทต.หนองแค 

แบบสอบถามและ
รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา 

4 นักบริหารงานทองถิ่น เพื่อเพิ่มความรู  ทกัษะ  
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ
แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมี คว าม รู และ
ปฏิบั ติ ง าน ในหน าที่ ไ ด
อยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

5 
 
 

นักบริหารงานทั่วไป เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณ  ในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมี คว าม รู และ
ปฏิบั ติ ง าน ในหน าที่ ไ ด
อยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

6 นักบริหารงานการคลัง เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณ  ในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมี คว าม รู และ
ปฏิบั ติ ง าน ในหน าที่ ไ ด
อยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 
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หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  และติดตามประเมินผล  (ตอ) 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/เน้ือหา เปาหมาย วิธีการพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 

 
การติดตาม 

และประเมินผล 

7 นักบริหารงานชาง เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณ  ในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมี คว าม รู และ
ปฏิบั ติ ง าน ในหน าที่ ไ ด
อยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

8 นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณ  ในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมี คว าม รู และ
ปฏิบั ติ ง าน ในหน าที่ ไ ด
อยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

9 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณ  ในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมี คว าม รู และ
ปฏิบั ติ ง าน ในหน าที่ ไ ด
อยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

10 นักบริหารงานการศึกษา เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณ  ในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมี คว าม รู และ
ปฏิบั ติ ง าน ในหน าที่ ไ ด
อยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

11 ผูบริหารสถานศึกษา เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณ  ในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมี คว าม รู และ
ปฏิบั ติ ง าน ในหน าที่ ไ ด
อยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

12 นักทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณ  ในการปฏิบัติงาน 

- พนกังานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมี คว าม รู และ
ปฏิบั ติ ง าน ในหน าที่ ไ ด
อยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 
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หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  และติดตามประเมินผล  (ตอ) 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/เน้ือหา เปาหมาย วิธีการพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 

 
การติดตาม 

และประเมินผล 

13 การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น  เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

14 นักวิเคราะหนโยบายและแผน เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

15 นิติกร เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

16 นักวิชาการเงินและบัญช ี เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

17 นักวิชาการศึกษา เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

18 นักสันทนาการ เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 
 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 
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หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  และติดตามประเมินผล  (ตอ) 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/เน้ือหา เปาหมาย วิธีการพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 

 
การติดตาม 

และประเมินผล 

19 นักพัฒนาชุมชน  เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

20 นักสังคมสงเคราะห เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

21 ครู เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานครูเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

22 เจาพนักงานธุรการ เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

23 เจาพนักงานเทศกิจ เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

24 เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 
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หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  และติดตามประเมินผล  (ตอ) 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/เน้ือหา เปาหมาย วิธีการพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 

 
การติดตาม 

และประเมินผล 

25 เจาพนักงานการเงินและบัญช ี เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

26 นักวิชาการพัสดุ เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

27 เจาพนักงานจัดเกบ็รายได เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

28 นายชางโยธา เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

29 นายชางไฟฟา เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

30 เทคนิคการเขียนสูตรและการใชงาน  Excel 
สําหรับงานทองถิ่น 

เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานครูเทศบาล 
- พนักงานครูเทศบาล 
- ลูกจางประจํา 
- พนักงานจาง 

การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 
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หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  และติดตามประเมินผล  (ตอ) 

ที่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค/เน้ือหา เปาหมาย วิธีการพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 
หนวยงาน 
ดําเนินการ 

 

 
การติดตาม 

และประเมินผล 

31 การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม  ขยะ  มลพิษ 
เพื่อพัฒนาทองถิ่นยุค  5G 

เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

32 พัฒนาและเตรียมความพรอมเพื่อทดสอบ 
สมรรถนะดานการใชงานดิจิทัล   
สําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล 
 

การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

33 ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิ่น 
บรรจุใหม 

เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

34 การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครอง- 
สวนทองถิ่น (local Personnal 
Administration) 

เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานครูเทศบาล 
- พนักงานครูเทศบาล 
- ลูกจางประจํา 
- พนักงานจาง 

การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

35 หลักสูตรอื่น ๆ 
ตามที่หนวยงานราชการอื่นเปนผูจัดฝกอบรม 

เพื่อเพิ่มความรู  ทักษะ 
ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

- พนักงานครูเทศบาล 
- พนักงานครูเทศบาล 
- ลูกจางประจํา 
- พนักงานจาง 

การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ

แตละหลักสูตร 

1 ต.ค. 2564 –  
30 ก.ย.2566 

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธภิาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น 

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา 

 
 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

    
แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564    ( งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองแค )  
 

 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลหนองแค 
ท่ี  399 / 2564 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 

 ******************** 

  อาศัยอํานาจตาม  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี   เรื่อง  
หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  16  ธันวาคม  2545  ในหมวดท่ี  14  
กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  สวนท่ี  4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ขอ  288 – 301                 
จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  
ดังตอไปนี้ 

1.  นายกเทศมนตรี        ประธานกรรมการ 
2.  ปลัดเทศบาล       กรรมการ 
3.  ผูอํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
4.  ผูอํานวยการกองชาง      กรรมการ 
5.  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
6.  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   กรรมการ 
7.  ผูอํานวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
8.  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     กรรมการและเลขานุการ 
9.  หัวหนาฝายอํานวยการ     ผูชวยเลขานุการ 
10.  ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล     ผูชวยเลขานุการ 
โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑวิธีการท่ี

กําหนด  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตอไป 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง   ณ  วันท่ี  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 

 

 

(นายสุนทร  เข็มนาค) 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแค 

 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 



 

    
แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564    ( งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองแค )  
 

เม่ือวันท่ี  8  ธันวาคม  2564  เวลา  10.00  น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองแค 

****************************************************************** 
 

ผูมาประชุม 
 1.  นายสุนทร  เข็มนาค   นายกเทศมนตรี   ประธานกรรมการ 
 2.  นายพิสิทธิ์  วงศประเสริฐ  รองปลัดเทศบาล   กรรมการ 
 3.  นางอิศราวัลย  สุขโต   ผูอํานวยการกองคลัง  กรรมการ 
 4.  นายสุรการ  ไชยชาต ิ   ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
 5.  นายอินทรัตน  อินทรบุหรั่น  สัตวแพทย   กรรมการ 
      รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  
 6.  นายจักรสาน  จึงรัศมีพานิช  ผูอํานวยการกองการศึกษา กรรมการ 
 7.  นายชินเชษฎ  แสนวันด ี  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ 
 8.  นางวิชยา  พันธวงษ   หัวหนาฝายอํานวยการ  ผูชวยเลขานุการ 
 9.  นางสาวธนันญภร  สุวรรณ  ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล  ผูชวยเลขานุการ 
  
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 
    เทศบาลตําบลหนองแค  จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
    ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  เพ่ือใหสอดคลองกับหวง
    ระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง  3  ป  (ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
    – 2566)  ซ่ึงเทศบาลฯ  จะตองจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล                      
    เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทํา
    ใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้น  ไดอยางมีประสิทธิภาพ                    
    จึงเชิญทุกทานมารวมประชุม  เพ่ือรวมกันพิจารณาหลักสูตรการพัฒนา
    สําหรับพนักงานเทศบาลแตละตําแหนงใหเหมาะสมกับปริมาณงานและ
    ภารกิจท่ีตองรับผิดชอบ  เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชน 

มติท่ีประชุม   -รับทราบ- 
     
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว    
    -ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

นายชินเชษฎ  แสนวันดี  -  คําสั่งเทศบาลตําบลหนองแคท่ี  488 / 2564  ลงวันท่ี  1  ธันวาคม   
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 2564  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
    ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  ซ่ึงประกอบดวย 
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แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564    ( งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองแค )  
 

  1.  นายกเทศมนตรี     ประธานกรรมการ 
  2.  ปลัดเทศบาล     กรรมการ 
  3.  ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
  4.  ผูอํานวยการกองชาง    กรรมการ 
  5.  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
  6.  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ 
  7.  ผูอํานวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
  8.  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  กรรมการและเลขานุการ 
  9.  หัวหนาฝายอํานวยการ   ผูชวยเลขานุการ 
  10.  ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

     โดยใหคณะกรรมการฯ  มีหนาท่ีวิเคราะหถึงความจําเปนท่ีตองพัฒนา
พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  
และจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  โดยคํานึงถึงหนา ท่ีความ
รับผิดชอบใหสอดคลองตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  เพ่ิมพูนทักษะ  
ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ตําแหนงไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี  ลงวันท่ี  16  ธันวาคม  2545   

มติท่ีประชุม   -รับทราบ- 

ระเบียบวาระท่ี  4  พิจารณารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจําปงบประมาณ   
    พ.ศ. 2564 -2566 

นายสุนทร  เข็มนาค  จากระเบียบฯ  ท่ีฝายเลขาฯ  ไดแจงใหท่ีประชุมทราบ  ขอใหแตละสวน 
นายกเทศมนตรี   ราชการชี้แจงอัตรากําลังพนักงานเทศบาลแตละสายงานเพ่ือดําเนินการ
    พัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ี  ก.ท. กําหนด  และสามารถตอบสนอง
    ความตองการแกประชาชน  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
    จังหวัดสระบุรีฯ  เรื่องการพัฒนาเทศบาล  กําหนดใหเทศบาลจัดทํา 
    แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  
    คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการมี 
    ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตองกําหนดกรอบ
    ของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ท่ีเปนแผนการพัฒนา 
    เทศบาล  มีระยะเวลา  3  ป  ตามกรอบของแผนอัตรากําลัง  3  ป                   
    ของเทศบาล  ดวยวิธีการพัฒนา  คือ  
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แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564    ( งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองแค )  
 

         1.  การปฐมนิเทศ 
         2.  การประชุมสัมมนา 
         3.  การฝกอบรม 
         4.  การสอนงานใหคําปรึกษา 

ซ่ึงการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจางประจํา  และ
พนักงานจาง  อาจจะกระทําโดยเทศบาลดําเนินการเอง  หรือหนวยงานอ่ืน  
เชน  ก.ท.จ.,  สถาบันพัฒนาบุคลากร  หรือสวนราชการอ่ืน  โดยใช
งบประมาณท่ีไดกําหนดไวในเทศบัญญัติประจํารายจายประจําป  และจะมี
การติดตามประเมินผล  นับจาทกมีการรายงานผลการอบรมให
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแคทราบ  ตามแบบท่ีกําหนด  จึงขอใหทุกสวน
ราชการ  ชี้แจงใหท่ีประชุมทราบ 

นายชินเชษฎ  แสนวันดี  1.  สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล สํานักปลัดเทศบาล  มีเปาหมายในการสงบุคลากรเขารวมอบรม  สัมมนา  
    ศึกษาดูงาน  ตามหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาเพ่ิมความรูในการบริหารและ 
    ปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทุกสายงาน  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  ดังนี้  

  1.  นักบริหารงานทองถ่ิน 
  2.  นักบริหารงานท่ัวไป 
  3.  นักทรัพยากรบุคคล 
  4.  นิติกร 
  5.  เจาพนักงานเทศกิจ 
  6.  เจาพนักงานทะเบียน 
  7.  เจาพนักงานธุรการ 
  8.  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

นางอิศราวัลย  สุขโต  2.  กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง  กองคลัง  เปาหมายในการสงบุคลากรเขารวมอบรม  สัมมนา   
    ศึกษาดูงาน  ตามหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาเพ่ิมความรูในการบริหารและ 
    ปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทุกสายงาน  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  ดังนี ้

1.  นักบริหารงานการคลัง 
2.  นักวิชาการพัสดุ 
3.  เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
4.  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

นายพิสิทธิ์  วงศประเสริฐ 3.  กองชาง 
ปลัดเทศบาล   กองชาง  มีเปาหมายในการสงบุคลากรเขารวมอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงาน                  
รก.ผูอํานวยการกองชาง  ตามหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาเพ่ิมความรูในการบริหารและปฏิบัติงาน 
    ของบุคลากรรวมทุกสายงาน  ตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  ดังนี้ 
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1.  นักบริหารงานชาง 
2.  นายชางโยธา 
3.  นายชางไฟฟา  

นายอินทรัตน  อินทรบุหรั่น 4.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
สัตวแพทย   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีเปาหมายในการสงบุคลากรเขารวม 
รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ตามหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาเพ่ิมความรูในการ
    บริหารและปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทุกสายงาน ตามแผนอัตรากําลัง       
    3 ป  ดังนี้ 

1.  นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
2.  พยาบาลวิชาชีพ 
3.  เจาพนักงานสุขาภิบาล 
4.  สัตวแพทย 
5.  เจาพนักงานสาธารณสุข 

จ.ส.อ.สาธิต  หนูเล็ก  5.  กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร กองยุทธศาสตรและงบประมาณ  มีเปาหมายในการสงบุคลากรเขารวม 
    อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ตามหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาเพ่ิมความรูในการ
    บริหารและปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทุกสายงาน ตามแผนอัตรากําลัง                  
    3 ป  ดังนี้ 

1.  นักบริหารงานท่ัวไป 
2.  นักวิชาการประชาสัมพันธ 
3.  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นายจักรสาน  จึงรัศมีพานิช 6.  กองการศึกษา 
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร กองการศึกษา  มีเปาหมายในการสงบุคลากรเขารวมอบรม  สัมมนา   
    ศึกษาดูงาน  ตามหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาเพ่ิมความรูในการบริหาร 
    และปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทุกสายงาน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  
    ดังนี้ 

1.  นักบริหารงานการศึกษา 
2.  ผูบริหารสถานศึกษา 
3.  นักวิชาการศึกษา 
4.  นักสันทนาการ 
5.  คร ู

 
 
 
 

-5- 



 

    
แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564    ( งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองแค )  
 

นายสุรการ  ไชยชาติ  7.  กองสวัสดิการสังคม 
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กองกสวัสดิการสังคม  มีเปาหมายในการสงบุคลากรเขารวมอบรม   
    สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ตามหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาเพ่ิมความรูในการบริหาร
    และปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทุกสายงาน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป  
    ดังนี้ 

1.  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
2.  นักพัฒนาชุมชน 
3.  นักสังคมสงเคราะห 

มติท่ีประชุม   -รับทราบ- 

นางวิชยา  พันธวงษ  ตามท่ี  งานการเจาหนาท่ีไดดําเนินการสํารวจความตองการฝกอบรม 
หัวหนาฝายอํานวยการ   ไปยังแตละสวนราชการ  ประเมินความตองการและไดดําเนินการรวบรวม  
    และสรุปใหท่ีประชุมทราบ  พนักงานฯ  มีความตองการอบรมหลักสูตร
    เปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง  และตองการทราบความกาวหนา
    ในตําแหนงหนาท่ีของตนเอง  แตเนื่องจากเทศบาลตําบลหนองแค                      
    ไมสามารถจัดการฝกอบรมภายใน  ไดทุกหลักสูตรตามความตองการของ 

บุคลากรอันเนื่องจากงบประมาณท่ีมีจํากัด  และความรูเฉพาะดานตามสาย
งาน  จึงไมสามารถจัดการฝกอบรมในภาพรวมได  ดังนั้น  การสํารวจความ
ตองการในการฝกอบรมครั้งนี้  เปนการจัดเก็บขอมูลความตองการการ
ฝกอบรม  เพ่ือนํามาบรรจุในแผนพัฒนาบุคลากร  และเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของผูบริหาร  ในการจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมตามหลักสูตร
ท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานอ่ืน ๆ  ไดกําหนด
จัดอบรมข้ึน  ซ่ึงตามแนวทางการปฏิบัติของเทศบาลตําบลหนองแค                          
ไดกําหนดใหพนักงานฯ  ท่ีมีความประสงคเขารับการฝกอบรม  ดําเนินการ
จัดทําแบบแสดงเจตจํานงของเจาหนาท่ีในสังกัดเทศบาลตําบลหนองแค                        
เพ่ือใชประกอบการพิจารณาในการไดรับอนุญาตของผูบริหาร  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  1.  จัดทําแบบแสดงเจตจํานงในการนําความรูความสามารถ  
ทักษะ  สมรรถนะท่ีไดรับจากการอบรมไปใชพัฒนางาน 
  2.  แสดงรายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
ระบุความสามารถ  และระบุอํานาจหนาท่ี  ตามกฎหมาย 
  3.  การแสดงเจตจํานงวา  เม่ือไดรับคัดเลือกใหเขารับการอบรม
จากผูบริหาร  และเม่ือผานการฝกอบรมแลวจะนําความรูความสามารถ  
ทักษะ  และสมรรถนะท่ีไดรับจากการฝกอบรมตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร  มาปรับใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาปฏิบัติงาน  และมีความ
พรอมท่ีจะใหมีการติดตาม  และประเมินผลการนําความรูไปใชภาย
หลังจากการฝกอบรม 
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มติท่ีประชุม   -รับทราบ- 

นายสุนทร  เข็มนาค  มอบงานการเจาหนาท่ีจัดทําเปนประกาศแนวทางการปฏิบัติในการเขารับ
นายกเทศมนตรี   การฝกอบรมใหพนักงานทราบ  และดําเนินการตอไป  ไมทราบวาท่ี
ประชุม     มีความเห็นเปนอยางไรบาง 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

นางวิชยา  พันธวงษ  รับทราบ / ดําเนินการ 
หัวหนาฝายอํานวยการ     

นายสุนทร  เข็มนาค  ตอไปขอเชิญคณะกรรมการพิจารณารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
นายกเทศมนตรี   ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

นายชินเชษฎ  แสนวันดี  ตามรางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
– หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 2566  ซ่ึงในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตองประกอบดวย 
     1.  หลักการและเหตุผล 
     2.  เปาหมายการพัฒนา 
     3.  หลักสูตรการพัฒนา 
     4.  วธิีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
     5.  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
     6.  การติดตามาและประเมินผล 

นางวิชยา  พันธวงษ  ตามรางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ท่ีไดเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
หัวหนาฝายอํานวยการ   ไดกําหนดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล    จังหวัดสระบุรี  โดยพิจารณาหลักสูตรท่ีบุคลากรในสังกัด  ตองไดรับการ
    พัฒนาความรู  ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  หรือหลาย 
    หลักสูตรอยางนอย  ปละ  1  ครั้ง  หรือตามท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควร  
    ประกอบดวย 
     1.  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
     2.  หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 

 3.  หลักสูตรความรู  และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
 4.  หลักสูตรดานการบริหาร 
 5.  หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

และตามท่ีงานการเจาหนาท่ี  ไดชี้แจงเรื่องการสํารวจความตองการในการ
ฝกอบรม  และแตละกองไดสรุปจํานวนพนักงานเทศบาลแตละสายงาน                  
ท่ีจะตองสงเขารับการพัฒนาในแตละหลักสูตร  ในสวนของลูกจางประจํา  
พนักงานจางตามภารกิจ  และพนักงานจางท่ัวไป  สํานักปลัดเทศบาล   

./ไดดําเนินการ... 
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ไดดําเนินการจัดโรงการโดยการสงเสริมความรู  ตามอํานาจหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบ  โดยจัดฝกอบรมเองอยางนอยปละ  1  ครั้ง  เปนประจํา
ทุกป  และมีหลักสูตรครบถวนครอบคลุมตามหลักเกณฑ 

นายสุนทร  เข็มนาค  ตามรางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
- 
นายกเทศมนตรี   2566  คณะกรรมการทานใดตองการเพ่ิมเติมหรือไมครับ 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 

นายสุนทร  เข็มนาค  ไมทราบวามีอะไรเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมี  ขอขอบคุณทุกทานท่ีให- 
นายกเทศมนตรี   ความรวมมือ  และเขารวมประชุมครั้งนี้ 
    เลิกประชุมเวลา  11.30  น. 
 
     
   (ลงชื่อ)      ผูพิมพรายงานการประชุม 
  (นางสาวธนันญภร  สุวรรณ)  
              ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 
 
 
   (ลงชื่อ)      ผูตรวจทานรายงานการประชุม 
     (นายชินเชษฐ   แสนวันดี) 
  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  
 
 
   (ลงชื่อ)      ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นายพิสิทธิ์  วงศประเสริฐ) 
          ปลัดเทศบาล  
     
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

    
แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564    ( งานการเจาหนาท่ี  สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองแค )  
 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลหนองแค 
เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566 

 ******************** 

  ดวย  เทศบาลตําบลหนองแค  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมจริยธรรม  อันจะทํา
ใหปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใหสอดคลองตามหวงระยะเวลาของแผน
อัตรากําลัง  3  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  15  ประกอบกับมาตรา  23  วรรคทายแหง
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสระบุรี  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  16  
ธันวาคม  2545  ในหมวดท่ี  14  กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  สวนท่ี  4  การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  ขอ  288- 301  เทศบาลตําบลหนองแคขอประกาศใชแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  รายละเอียดแนบทายประกาศนี้ 

จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 

 

(นายสุนทร  เข็มนาค) 
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแค 
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