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1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีศักยภาพ สามารถแขงขันได ทั้งในระดับพื้นที่ และ
ระดั บ สากล เป น สิ่ ง ที่ มี ค วามจํ า เป น อย า งยิ่ ง ในป จ จุ บั น ซึ่ ง เป น ยุ ค แห ง การแข ง ขั น ไร พ รมแดน
(Globalization) โดยตองอาศัยความรู ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได
1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 ในหมวดที่ 14 กิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวนที่ 4 การพัฒ นาพนักงานเทศบาล ขอ 288 – 301 การพัฒนา
พนักงานเทศบาล กําหนดใหเ ทศบาลมีการพัฒ นาผูที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงาน
เทศบาล กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหเรียนรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาท และหน า ที่ ข องพนั ก งานเทศบาล และแนวทางปฏิ บั ติ ต าเพื่ อ เป น พนั ก งานที่ ดี
โดยเทศบาลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี
กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการใหใชวิธีฝกอบรมในหองฝกอบรม การ
ฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติม ใหสอดคลอง
กับความจําเปนในการพัฒนาของแตละเทศบาล เทศบาลที่ดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนดเปนหลักสูตร และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่เทศบาลเห็นวา
มีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ใหเทศบาลเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่น ๆ
ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) สํานักงานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เทศตนสังกัด หรือสํานักคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัด
สระบุรี หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่
ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนด
ตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนา
บุคลากร มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาล
1.2 พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การบ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปน
องค ก ารแห ง การเรี ย นรู อ ย า งสม่ํ า เสมอ โดยต อ งรั บ รู ข อ มู ล ข า วสารและสามารถประมวลผลความรู
ในด า นต า ง ๆ เพื่ อนํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการปฏิบั ติร าชการได อยา งถู กต อง รวดเร็ว และเหมาะสมต อ
สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
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-2“ ในการบริ ห ารราชการแนวใหม ส ว นราชการจะต อ งพั ฒ นาความรู ค วามเชี่ ย วชาญ
ใหเพียงพอแกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสถานการณ
ของตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่
วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัย ใหมและนํามา
ปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมี
การพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
- ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
- ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ
ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
- ต อ งมี ก ารส ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู ค วามสามารถ สร า งวิ สั ย ทั ศ น และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหม
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม
- ตองมีการสรางการมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน
และกัน เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”
1.3 การวิเคราะหสภาพปญหา และความตองการในการพัฒนาของพนักงาน เทศบาล
ตําบลหนองแค ไดสํารวจสภาพปญหา และความตองการฝกอบรมของบุคลากรในองคกรทุกสวนราชการ
เพื่อใชเปนขอมูลในการกําหนดหลักสูตรความตองการฝกอบรม และไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม
(SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณสําหรับองคกร ซึ่งชวยผูบริหารกําหนดจุดแข็ง
จุ ด อ อ น จากสภาพแวดล อ มภายใน โอกาส และอุ ป สรรค จากสภาพแวดล อมภายนอก ตลอดจน
ผลกระทบจากปจจัยตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร
ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล จะตองมีการรวบรวม และจัดทําฐานขอมูลความ
ตองการ ความคาดหวัง และความตองการของบุคลากรในองคกร การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาเปนการประเมินโดยการวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปน
ภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนา รวมทั้งวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ของบุคลากรในองคกร อัน
เปนสภาพแวดลอมภายในองคกร ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา
ควรพัฒนาบุคลากรรูปแบบใดในอนาคต
ทั้งนี้ ใช เ ทคนิ ค SWOT
Analysis การพิจ ารณาถึงปจ จัย ภายใจ ไดแก จุดแข็ง
(Strength)
จุดออน (Weak) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค
(Threat) เปนเครื่องมือ ดังนี้
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-3ปจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
1. มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็ว
ทันตอเหตุการณ
2. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงาน
ที่ปฏิบัติ
3. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
ใหทันสมัยอยูเสมอ
4. มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
5. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

โอกาส (Opportunities)
1. ประชาชนรวมมือพัฒนาเทศบาลตําบลหนองแค
2. มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายทั่วเขตเทศบาล ทําให
รูสภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนไดดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโทเพิ่มขึ้น

จุดออน (Weaknesses)
1. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวาง
ภาคสวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบ
และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3. เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่ และความ
รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย
4. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนา
แนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิด
สิ่งจูงใจ และขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการ
และเจาหนาที่ทุมเทกําลังกาย และความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
5. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก

ภัยคุกคาม (Threats)
1. ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
2. กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตขอประชาชน
3. มีความกาวหนาในวงแคบ
4. บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสู
ปญหาเศรษฐกิจ ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด
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1.
2.
3.
4.

ปจจัยภายนอก
จุดแข็ง (Strengths)
บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่
การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว
มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี

5. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการ
ทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี
6. มีระบบบริหารงานบุคคลที่เขาถึงพนักงาน

จุดออน (Weaknesses)
1. ขาดความกระตือรือรน
2. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มที่
3. ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ
4. พื้นที่พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงาน
มีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี
5. วัสดุอุปกรณเครื่องมือใชในงานบริหารสาธารณะ
บางประเภทไมมี / ไมพอ

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม (Threats)
1. นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน 1. มี ร ะบบอุ ป ถั ม ภ แ ล ะกลุ ม พรรคพวกจาก
คว ามสั ม พั น ธ แ บบเครื อ ญาติ ใ นชุ ม ชน การ
ดํ า เนิ น การทางวิ นั ย เป น ไปได ย ากมั ก กระทบ
กลุมญาติพี่นอง
2. กระทรวงมหาดไทยและกรมสงเสริมการปกครอง 2. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน
ทองถิ่ น สนั บ สนุ น การพั ฒ นาพนั กงานเทศบาลดา น ความรูที่มีจํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูให
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลากหลายจึงจะทํางานไดครอบคลุมภารกิจของ
เทศบาล
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 3. งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่จํานวน
4. ประชาชนใหความสนใจต อการปฏิบัติงานของ ประชากรและภารกิจ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลหนองแค จึงไดจัดทําแผนพนักงาน
เทศบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตําบลหนองแค เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลเทศบาลตําบลหนองแค ในการปฏิบัติราชการและ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. วัตถุประสงคการพัฒนา
2.1 เพื่อใหผูเขารับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ไดเรียนรูแบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาล และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานที่ดี โดยเทศบาลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด
2.2 เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลหนองแค
2.3 เพื่ อ ให พั ฒ นาความรู ค วามสามารถของพนั ก งานเทศบาล พนั ก งานครู เ ทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกคน ใหปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ ยึดประโยชนสวนตน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
2.4 เพื่อใหผูบังคับบัญชา มีหนาที่พัฒนาผูใตบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการทํางาน อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2.5 เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลหนองแค รูจักบทบาทหนาที่ของตนเองมากขึ้น
2.6 เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลหนองแค เมื่อมีการพัฒนาแลว การทํางานเกิดความผิดพลาดนอยลง
2.7 เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลหนองแค เมื่อไดรับการอบรมแลว จะมีความรูเพิ่มขึ้นมาเติมพลัง และจุดประกายไฟในการ
ทํางาน สามารถคิดวิเคราะหโครงการใหม ๆ ไดเปนอยางดี
2.8 เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลหนองแค เมื่อมีการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ตาง ๆ ในงานที่เกี่ยวของ สามารถนําความรูนั้น
มาปรับใชกับองคกรตนเองได
2.9 เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
เทศบาลตําบลหนองแค เมื่อมีการไปอบรมทําใหเกิดการสรางเครือขายกวางขวาง มีการแลกเปลี่ยนความคิด
ในดานตาง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานของเทศบาลตนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.10 เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
เทศบาลตําบลหนองแค เมื่อไปอบรมแลวสามารถนําความรูมาสอนงานใหกับพนักงานในองคกรตอไป
2.11 เพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจางของ
เทศบาลตําบลหนองแค เมื่อมีการพัฒนาในระดับสูงขึ้น สามารถสงเสริมความกาวหนาใหกับพนักงานไดเพื่อ
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ตอไป
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3. เปาหมายการพัฒนา
3.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
บุ ค ลากรในสั ง กั ด เทศบาลตํ า บลหนองแค อั น ประกอบด ว ย พนั ก งานเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงานทุกคน
3.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหนองแคทุกคนที่ไดเขารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู
สามารถปฏิบัติงานเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานอยางนอยในหลักสูตร
ใดหลั กสู ตรหนึ่ ง หรื อหลายหลั กสู ตร ตามที่ผูบ ริห ารเห็น สมควร โดยการกําหนดหลักสูตรการพัฒ นา
วิธีการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา
พนักงานจางของเทศบาลตําบลหนองแค โดยใหสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในสายงาน ตาม
แผนอัตรากําลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ พงศ. 2564 -2566)
3.3 เปาหมายเชิงประโยชน
เทศบาลตําบลหนองแค มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลักดัน
ใหการบริหารงานของเทศบาลตําบลหนองแคบรรลุตามเปาหมาย
ดั ง นั้ น เทศบาลตํ า บลหนองแค จึ ง ให พ นั ก งานเทศบาล พนั ก งานครู เ ทศบาล และ
พนักงานจาง ไดรับการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ การฝกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหนาที่
ราชการอยางนอย 1 หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมของตําแหนง
มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ
1. มี การมอบรางวั ล ใหพ นักงานเทศบาล พนัก งานครูเ ทศบาล ลูก จางประจํา และ
พนักงานจางดีเดนเปนประจําทุกป โดยมีประกาศเกียรติคุณหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑทั่วไปดังนี้
1.1 ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
1.2 มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชา และเพื่อรวมงาน
1.3 การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
1.4 การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและสวนรวม
2. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน
การจัดกิจกรรมพัฒนาที่หนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ การพบปะสังสรรค เปนตน
มาตรการดําเนินการทางวินัย
โดยการมอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนรายงานบุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัย แลว
เสนอใหปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีทราบ และมีมาตรการตักเตือนเปนลายลักษณอักษร

แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )
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4. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อยางนอยตองประกอบดวย
1. หลักการและเหตุผล
2. เปาหมายการพัฒนา
3. หลักสูตรการพัฒนา
4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
5. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
6. การติดตามและประเมินผล
เทศบาลตํ า บลหนองแค ได แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ประกอบดวย
1. นายกเทศมนตรี
เปนประธานกรรมการ
2. ปลัดเทศบาล
เปนกรรมการ
3. ผูอํานวยการกอง
เปนกรรมการ
และหัวหนาสวนราชการอื่น
4. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ
โดยคณะกรรมการดังกลาวขางตน รวมพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของ
บุคลากรในสังกัด ใหครอบคลุมดังนี้
1. กําหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแตละสาย
งาน ที่ดํารงอยูตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป
2. พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัดตองไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอยปละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควร
อาจประกอบดวย
(1) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
(3) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
(4) หลักสูตรดานการบริหาร
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
3. พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ตามความจําเปน
และความเหมาะสมอาจประกอบดวย
(1) การปฐมนิเทศ
(2) การฝกอบรม
(3) การศึกษาดูงาน
(4) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )

-84. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาในแตละหลักสูตร หรือแตละ
วิธีการ สําหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนพัฒนาบุคลากร ใหครอบคลุมโดยคํานึงถึงความ
ประหยัดคุมคา เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
5. พิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาใหครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการใหกับบุคลากรในสังกัด ประกอบดวย
(1) การมุงผลสัมฤทธิ์
(2) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
(3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
(4) การบริการเปนเลิศ
(5) การทํางานเปนทีม
6. ตําแหนงบริหารทองถิ่นและอํานวยการทองถิ่นเปนสายงานผูบริหาร เทศบาลตําบล
หนองแค กําหนดหลักสมรรถนะที่จําเปนประกอบดวย
(1) การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
(2) ความสามารถในการเปนผูนํา
(3) ความสามารถในการพัฒนาคน
(4) การคิดเชิงกลยุทธ
7. ตําแหนงอื่นที่นอกเหนือจากสายงานผูบริหารทองถิ่นและอํานวยการทองถิ่น 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) การยึดมั่นในหลักเกณฑ
(13) การสรางใหเกิดการมีสวนรวมในทุกภาคสวน
(14) ความคิดสรางสรรค
(15) การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย
(16) การกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอ
(17) การสั่งสมความรู และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
(18) การควบคุมและการจัดการสถานการณอยางสรางสรรค
(19) จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )

-9(20) ความเขาใจในพื้นที่การเมืองทองถิ่น
(21) สรางสรรคเพื่อประโยชนของทองถิ่น
(22) ความเขาใจผูอื่นและตอบสนองอยางสรางสรรค
8. พิจารณาจัดการเรียนรูในองคกร KM (Knowledge ManagementX ในเทศบาล
ตําบลหนองแค เพื่อใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning organization) ในทุกวาระ ทุกโอกาส เพื่อ
สืบคนหาความรูใหม ๆ ในตัวบุคลากร และนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ลําดับขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค
เริ่มตน
1. การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แตงตั้งคณะทํางาน
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจําเปน
1.3 กําหนดประเภทของความจําเปน

2. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับหนวย
ราชการอื่น หรือวาจางเอกชนดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่
เหมาะสม เชน
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การใหคําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
- การฝกอบรม
- การใหทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ/สัมมนา
- ฯลฯ

3. การติดตามและประเมินผล
จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อใหทราบถึงความความสําเร็จ ความรูความสามารถ
และผลการปฏิบตั ิงาน

สิ้นสุด
แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )
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5. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
เทศบาลตํ า บลหนองแค ไดกําหนดหลักสูต รในการพัฒ นาพนักงานเทศบาล ประจํา ป
พ.ศ. 2564 – 2566 เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรในสังกัดซึ่งควรใหพนักงานไดรับการอบรมอยางนอย
1 หลักสูตร/ป ไดแก
1. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
1.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
1.2 พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
1.3 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1.4 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
1.5 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท. พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน
1.6 การปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม และพนักงานจางที่เขาใหม
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
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 หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่น
3.2 หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
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
แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )

-113.14 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

6. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
ใหเทศบาลตําบลหนองแค เปนหนวยงานดําเนินการเองหรือดําเนินการรวมกับสํานักงาน
ทองถิ่นจังหวัด หรือหนวยงานอื่นโดยวิธีการใดวิธีหนึ่งตามความเหมาะสมใหกับพนักงานเทศบาล 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
แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )

-126.2.1 เทศบาลตําบลหนองแค ดําเนินการฝกอบรมเอง (โครงการครอบคลุมตามหลักสูตร
ความรูพื้นฐาน ในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
ตามโครงการตาง ๆ ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป)
6.2.2 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูดําเนินการ
โดยเทศบาลตําบลหนองแค จัดสงพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจง
เขารับการอบรม/ประชุม/สัมมนา
6.2.3 สวนราชการหรือหนวยงานอื่น ๆ เปนผูดําเนินการ โดยเทศบาลตําบลหนองแค
จัดสงพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางเขารับการอบรม/ประชุม/
สัมมนา
6.3 ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา
(ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
6.3.1 ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้ ง แต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ถึ ง วั น ที่
30 กันยายน 2564
6.3.2 ป ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้ ง แต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2564 ถึ ง วั น ที่
30 กันยายน 2565
6.3.1 ป ง บประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้ ง แต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2565 ถึ ง วั น ที่
30 กันยายน 2566
เทศบาลตํา บลหนองแคเปดโอกาสใหพนักงานในสังกัด เสนอความตองการเขารับ การ
ฝกอบรมตามหลักสูตรที่มีการจัดการฝกอบรมตามหนวยงานที่มีความเหมาะสม จากหลาย ๆ หนวยงาน
โดยพิจารณาจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัด อําเภอ เปนอันดับแรก หรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ
ที่มีการจัดฝกอบรมเพื่อใหผูบังคับบัญชาไดพิจารณาหลักสูตร โดยมีลําดับขั้นตอนการขอเขารับการฝกอบรม
ดังนี้
1. พนักงานสํารวจหลักสูตรที่ตองการฝกอบรม
2. บันทึกเสนอหลักสูตรที่ตองการฝกอบรมพรอมแสดงเจตจํานงใหผูใตบังคับบัญชาทราบ
3. ผูบังคับบัญชาตามลําดับขั้นพิจารณา
4. จัดทําบันทึก คําสั่ง ขออนุมัติเดินทางไปราชการตอผูบังคับบัญชา
5. เดินทางไปราชการตามวัน เวลา และสถานที่
6. รายงานผลการฝกอบรมเสนอผูบังคับบัญชาและผูบริหารทองถิ่นทราบ
7. ประชาสัมพันธเอกสารการฝกอบรมใหพนักงานทุกสวนราชการทราบ

แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )
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7. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหนองแค
งบประมาณรายจายประจําป 2564, 2565, และ 2566 หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่น ๆ

8. การติดตามและประเมินผล
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี เรื่องหลักเกณฑและเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 ในหมวดที่ 14 กิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล สวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ขอ 288 – 301 เทศบาลตองจัดใหมีระบบ
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จของการ
พัฒนา ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานผูรับการพัฒนา
สําหรับการติดตามและประเมินผลการพัฒนาของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เทศบาลตําบลหนองแค ไดดําเนินการโดยใชแนวทางดังนี้
1. ใหผูเดินทางไปราชการรายงานผลการฝกอบรมเสนอผูบังคับบัญชาและผูบริหารทราบ
ทุกครั้ง
2. การใชแบบสอบถามภายหลังการฝกอบรม
3. การสังเกตของผูบังคับบัญชาในการนําความรูมาใชในการปฏิบัติงานของผูเขารับการ
ฝกอบรม

แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )
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ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค/เนื้อหา

1

โครงการฝกอบรมคุณธรรม และจริยธรรม

เพื่อพัฒนาและสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

2

โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูบริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง

เพื่อนําความรูที่ไดมาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานในหนาที่

3

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตําบลหนองแค

เพื่อนําความรูที่ไดมาประยุกตใช
ในการปฎิบัติงานในหนาที่

4

นักบริหารงานทองถิ่น

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

5

นักบริหารงานทั่วไป

6

นักบริหารงานการคลัง

เปาหมาย

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

- พนักงานครูเทศบาล
- พนักงานครูเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง
- พนักงานครูเทศบาล
- พนักงานครูเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง
- พนักงานครูเทศบาล
- พนักงานครูเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง
- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม
1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ
30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

การฝกอบรม

เปนไปตาม
1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ
30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

การฝกอบรม

เปนไปตาม
1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ
30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

การฝกอบรม

เปนไปตาม
1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ
30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณ ในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณ ในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน
ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูที่ไดรับมาใชในการ
ปฏิบัติงานในองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ
ผูเขารวมโครงการนํา
ความรูที่ไดรับมาใชในการ
ปฏิบัติงานในองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ
บุ ค ลากรมี ค วามรู แ ละ
ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ไ ด
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น
บุ ค ลากรมี ค วามรู แ ละ
ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ไ ด
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น
บุ ค ลากรมี ค วามรู แ ละ
ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ไ ด
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตาม
และประเมินผล

งานการเจาหนาที่
ทต.หนองแค

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
แบบสอบถามและ
รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา

งานธุรการ
สํานัก
ปลัดเทศบาล
ทต.หนองแค
งานการเจาหนาที่
ทต.หนองแค
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

แบบสอบถามและ
รายงานผลตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
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ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค/เนื้อหา

เปาหมาย

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

7

นักบริหารงานชาง

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณ ในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

8

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณ ในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

9

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณ ในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

10

นักบริหารงานการศึกษา

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณ ในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

11

ผูบริหารสถานศึกษา

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณ ในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

12

นักทรัพยากรบุคคล

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณ ในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร
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ผลที่คาดวาจะไดรับ
บุ ค ลากรมี ค วามรู แ ละ
ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ไ ด
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น
บุ ค ลากรมี ค วามรู แ ละ
ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ไ ด
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น
บุ ค ลากรมี ค วามรู แ ละ
ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ไ ด
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น
บุ ค ลากรมี ค วามรู แ ละ
ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ไ ด
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น
บุ ค ลากรมี ค วามรู แ ละ
ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ไ ด
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น
บุ ค ลากรมี ค วามรู แ ละ
ปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ไ ด
อย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตาม
และประเมินผล

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

-16หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา และติดตามประเมินผล (ตอ)
ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค/เนื้อหา

เปาหมาย

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตาม
และประเมินผล
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา

13

การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

14

นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

15

นิติกร

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

16

นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

17

นักวิชาการศึกษา

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

18

นักสันทนาการ

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )

-17หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา และติดตามประเมินผล (ตอ)
ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค/เนื้อหา

เปาหมาย

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตาม
และประเมินผล
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา

19

นักพัฒนาชุมชน

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

20

นักสังคมสงเคราะห

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

21

ครู

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานครูเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

22

เจาพนักงานธุรการ

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

23

เจาพนักงานเทศกิจ

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

24

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )

-18หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา และติดตามประเมินผล (ตอ)
ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค/เนื้อหา

เปาหมาย

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตาม
และประเมินผล
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา

25

เจาพนักงานการเงินและบัญชี

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

26

นักวิชาการพัสดุ

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

27

เจาพนักงานจัดเก็บรายได

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

28

นายชางโยธา

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

29

นายชางไฟฟา

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

30

เทคนิคการเขียนสูตรและการใชงาน Excel
สําหรับงานทองถิ่น

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานครูเทศบาล
- พนักงานครูเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )

-19หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา และติดตามประเมินผล (ตอ)
ที่

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค/เนื้อหา

เปาหมาย

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน
ดําเนินการ

การติดตาม
และประเมินผล
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา
ทดสอบตามแบบที่
กําหนดและ
รายงานตอ
ผูบังคับบัญชา

31

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ขยะ มลพิษ
เพื่อพัฒนาทองถิ่นยุค 5G

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

32

พัฒนาและเตรียมความพรอมเพื่อทดสอบ
สมรรถนะดานการใชงานดิจิทัล
สําหรับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
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ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
บรรจุใหม

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานเทศบาล

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

34

การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (local Personnal
Administration)

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
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หลักสูตรอื่น ๆ
ตามที่หนวยงานราชการอื่นเปนผูจัดฝกอบรม

เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ
ประสบการณในการปฏิบัติงาน

- พนักงานครูเทศบาล
- พนักงานครูเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง
- พนักงานครูเทศบาล
- พนักงานครูเทศบาล
- ลูกจางประจํา
- พนักงานจาง

การฝกอบรม

เปนไปตาม 1 ต.ค. 2564 –
รายจายของ 30 ก.ย.2566
แตละหลักสูตร

บุคลากรมีความรูและ
ปฏิบัติงานในหนาที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )

ภาคผนวก

คําสั่งเทศบาลตําบลหนองแค
ที่ 399 / 2564
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
********************
อาศั ย อํ า นาจตาม ประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด สระบุ รี เรื่ อ ง
หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545 ในหมวดที่ 14
กิจ การอัน เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ คคล สว นที่ 4 การพัฒ นาพนั กงานเทศบาล 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. ผูช วยนักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑวิธีการที่
กําหนด เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายสุนทร เข็มนาค)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแค

รายงานการประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองแค
******************************************************************
ผูมาประชุม
1. นายสุนทร เข็มนาค
2. นายพิสิทธิ์ วงศประเสริฐ
3. นางอิศราวัลย สุขโต
4. นายสุรการ ไชยชาติ
5. นายอินทรัตน อินทรบุหรั่น
6.
7.
8.
9.

นายจักรสาน จึงรัศมีพานิช
นายชินเชษฎ แสนวันดี
นางวิชยา พันธวงษ
นางสาวธนันญภร สุวรรณ

นายกเทศมนตรี
รองปลัดเทศบาล
ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
สัตวแพทย
รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ
ผูอํานวยการกองการศึกษา
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
หัวหนาฝายอํานวยการ
ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ
เทศบาลตําบลหนองแค จะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เพื่อใหสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
– 2566) ซึ่งเทศบาลฯ จะตองจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทํา
ให ก ารปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการในตํ า แหน ง นั้ น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึงเชิญทุกทานมารวมประชุม เพื่อรวมกันพิจารณาหลักสูตรการพัฒนา
สําหรับพนักงานเทศบาลแตละตําแหนงใหเหมาะสมกับปริมาณงานและ
ภารกิจที่ตองรับผิดชอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน

มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ

นายชินเชษฎ แสนวันดี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

- คําสั่งเทศบาลตําบลหนองแคที่ 488 / 2564 ลงวันที่ 1 ธันวาคม
2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ซึ่งประกอบดวย

แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )

-21. 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. ผูช วยนักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่วิเคราะหถึงความจําเปนที่ตองพัฒนา
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
และจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล โดยคํ า นึ ง ถึ ง หน า ที่ ค วาม
รั บ ผิ ดชอบใหส อดคลองตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง เพิ่มพูน ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการใน
ตํ า แหน งได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาพนั กงาน
เทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตามประกาศ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2545
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 -2566

นายสุนทร เข็มนาค
นายกเทศมนตรี

จากระเบียบฯ ที่ฝายเลขาฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบ ขอใหแตละสวน
ราชการชี้แจงอัตรากําลังพนักงานเทศบาลแตละสายงานเพื่อดําเนินการ
พัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่ ก.ท. กําหนด และสามารถตอบสนอง
ความตองการแกประชาชน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสระบุรีฯ เรื่องการพัฒนาเทศบาล กําหนดใหเทศบาลจัดทํา
แผนพัฒ นาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการมี
ประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดกรอบ
ของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ที่เปนแผนการพัฒนา
เทศบาล มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลัง 3 ป
ของเทศบาล ดวยวิธีการพัฒนา คือ

แผนพัฒนาบุคลากรฯ : 2564 ( งานการเจาหนาที่ สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลหนองแค )

-31. การปฐมนิเทศ
2. การประชุมสัมมนา
3. การฝกอบรม
4. การสอนงานใหคําปรึกษา
ซึ่งการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง อาจจะกระทําโดยเทศบาลดําเนินการเอง หรือหนวยงานอื่น
เช น ก.ท.จ., สถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากร หรื อ ส ว นราชการอื่ น โดยใช
งบประมาณที่ไดกําหนดไวในเทศบัญญัติประจํารายจายประจําป และจะมี
การติ ด ตามประเมิ น ผล นั บ จาทกมี ก ารรายงานผลการอบรมให
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแคทราบ ตามแบบที่กําหนด จึงขอใหทุกสวน
ราชการ ชี้แจงใหที่ประชุมทราบ
นายชินเชษฎ แสนวันดี
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

1. สํานักปลัดเทศบาล
สํานักปลัดเทศบาล มีเปาหมายในการสงบุคลากรเขารวมอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาเพิ่มความรูในการบริหารและ
ปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทุกสายงาน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้
1. นักบริหารงานทองถิ่น
2. นักบริหารงานทั่วไป
3. นักทรัพยากรบุคคล
4. นิติกร
5. เจาพนักงานเทศกิจ
6. เจาพนักงานทะเบียน
7. เจาพนักงานธุรการ
8. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางอิศราวัลย สุขโต
ผูอํานวยการกองคลัง

2. กองคลัง
กองคลัง เปาหมายในการสงบุคลากรเขารวมอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาเพิ่มความรูในการบริหารและ
ปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทุกสายงาน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้
1. นักบริหารงานการคลัง
2. นักวิชาการพัสดุ
3. เจาพนักงานจัดเก็บรายได
4. เจาพนักงานการเงินและบัญชี

นายพิสิทธิ์ วงศประเสริฐ
ปลัดเทศบาล
รก.ผูอํานวยการกองชาง

3. กองชาง
กองชาง มีเปาหมายในการสงบุคลากรเขารวมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
ตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาเพิ่มความรูในการบริหารและปฏิบัติงาน
ของบุคลากรรวมทุกสายงาน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ดังนี้
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-41. นักบริหารงานชาง
2. นายชางโยธา
3. นายชางไฟฟา
นายอินทรัตน อินทรบุหรั่น
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
สัตวแพทย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีเปาหมายในการสงบุคลากรเขารวม
รก.ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาเพิ่มความรูในการ
บริหารและปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทุกสายงาน ตามแผนอัตรากําลัง
3 ป ดังนี้
1. นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2. พยาบาลวิชาชีพ
3. เจาพนักงานสุขาภิบาล
4. สัตวแพทย
5. เจาพนักงานสาธารณสุข
จ.ส.อ.สาธิต หนูเล็ก
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร

5. กองยุทธศาสตรและงบประมาณ
กองยุทธศาสตรและงบประมาณ มีเปาหมายในการสงบุคลากรเขารวม
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาเพิ่มความรูในการ
บริหารและปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทุกสายงาน ตามแผนอัตรากําลัง
3 ป ดังนี้
1. นักบริหารงานทั่วไป
2. นักวิชาการประชาสัมพันธ
3. นักวิเคราะหนโยบายและแผน

นายจักรสาน จึงรัศมีพานิช
ผูอํานวยการกองยุทธศาสตร

6. กองการศึกษา
กองการศึกษา มีเปาหมายในการสงบุคลากรเขารวมอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน ตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาเพิ่มความรูในการบริหาร
และปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทุกสายงาน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
ดังนี้
1. นักบริหารงานการศึกษา
2. ผูบริหารสถานศึกษา
3. นักวิชาการศึกษา
4. นักสันทนาการ
5. ครู
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-5นายสุรการ ไชยชาติ
7. กองสวัสดิการสังคม
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กองกสวัสดิการสังคม มีเปาหมายในการสงบุคลากรเขารวมอบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาเพิ่มความรูในการบริหาร
และปฏิบัติงานของบุคลากรรวมทุกสายงาน ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
ดังนี้
1. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
2. นักพัฒนาชุมชน
3. นักสังคมสงเคราะห
มติที่ประชุม

-รับทราบ-

นางวิชยา พันธวงษ
หัวหนาฝายอํานวยการ

ตามที่ งานการเจาหนาที่ไดดําเนินการสํารวจความตองการฝกอบรม
ไปยังแตละสวนราชการ ประเมินความตองการและไดดําเนินการรวบรวม
และสรุปใหที่ประชุมทราบ พนักงานฯ มีความตองการอบรมหลักสูตร
เปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง และตองการทราบความกาวหนา
ในตํ า แหน ง หน า ที่ ข องตนเอง แต เ นื่ อ งจากเทศบาลตํ า บลหนองแค
ไมสามารถจัดการฝกอบรมภายใน ไดทุกหลักสูตรตามความตองการของ
บุคลากรอันเนื่องจากงบประมาณที่มีจํากัด และความรูเฉพาะดานตามสาย
งาน จึงไมสามารถจัดการฝกอบรมในภาพรวมได ดังนั้น การสํารวจความ
ตองการในการฝกอบรมครั้งนี้ เปนการจัดเก็บขอมูลความตองการการ
ฝกอบรม เพื่อนํามาบรรจุในแผนพัฒนาบุคลากร และเพื่อประกอบการ
พิจารณาของผูบริหาร ในการจัดสงบุคลากรเขารับการอบรมตามหลักสูตร
ที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่น ๆ ไดกําหนด
จั ด อบรมขึ้ น ซึ่ ง ตามแนวทางการปฏิ บั ติ ข องเทศบาลตํ า บลหนองแค
ไดกําหนดใหพนักงานฯ ที่มีความประสงคเขารับการฝกอบรม ดําเนินการ
จัดทําแบบแสดงเจตจํานงของเจาหนาที่ในสังกัดเทศบาลตําบลหนองแค
เพื่ อ ใช ป ระกอบการพิ จ ารณาในการได รับ อนุญ าตของผูบ ริ ห าร โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. จัดทําแบบแสดงเจตจํานงในการนําความรูความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะที่ไดรับจากการอบรมไปใชพัฒนางาน
2. แสดงรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ระบุความสามารถ และระบุอํานาจหนาที่ ตามกฎหมาย
3. การแสดงเจตจํานงวา เมื่อไดรับคัดเลือกใหเขารับการอบรม
จากผูบริหาร และเมื่อผานการฝกอบรมแลวจะนําความรูความสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ ไ ด รั บ จากการฝ ก อบรมตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
หลักสูตร มาปรับใชใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาปฏิบัติงาน และมีความ
พร อ มที่ จ ะให มี ก ารติ ด ตาม และประเมิ น ผลการนํ า ความรู ไ ปใช ภ าย
หลังจากการฝกอบรม
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-รับทราบ-

นายสุนทร เข็มนาค
นายกเทศมนตรี
ประชุม

มอบงานการเจาหนาที่จัดทําเปนประกาศแนวทางการปฏิบัติในการเขารับ
การฝกอบรมใหพนักงานทราบ และดําเนินการตอไป ไมทราบวาที่
มีความเห็นเปนอยางไรบาง

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

นางวิชยา พันธวงษ
หัวหนาฝายอํานวยการ

รับทราบ / ดําเนินการ

นายสุนทร เข็มนาค
นายกเทศมนตรี

ตอไปขอเชิญคณะกรรมการพิจารณารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

นายชินเชษฎ แสนวันดี
– หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

ตามรางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2566 ซึ่งในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตองประกอบดวย
1. หลักการและเหตุผล
2. เปาหมายการพัฒนา
3. หลักสูตรการพัฒนา
4. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
5. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
6. การติดตามาและประเมินผล

นางวิชยา พันธวงษ
หัวหนาฝายอํานวยการ
เทศบาล

ตามรางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ที่ไดเสนอใหที่ประชุมทราบ
ได กํ า หนดหลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งกั บ ประกาศคณะกรรมการพนั ก งาน
จังหวัดสระบุรี โดยพิจารณาหลักสูตรที่บุคลากรในสังกัด ตองไดรับการ
พัฒนาความรู ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลาย
หลักสูตรอยางนอย ปละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควร
ประกอบดวย
1. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
3. หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
4. หลักสูตรดานการบริหาร
5. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
และตามที่งานการเจาหนาที่ ไดชี้แจงเรื่องการสํารวจความตองการในการ
ฝกอบรม และแตละกองไดสรุปจํานวนพนักงานเทศบาลแตละสายงาน
ที่จะตองสงเขารับการพัฒนาในแตละหลักสูตร ในสวนของลูกจางประจํา
พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจางทั่วไป สํานักปลัดเทศบาล
./ไดดําเนินการ...
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-7ไดดําเนินการจัดโรงการโดยการสงเสริมความรู ตามอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบ โดยจัดฝกอบรมเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง เปนประจํา
ทุกป และมีหลักสูตรครบถวนครอบคลุมตามหลักเกณฑ
นายสุนทร เข็มนาค
นายกเทศมนตรี

ตามรางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายสุนทร เข็มนาค
นายกเทศมนตรี

ไมทราบวามีอะไรเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมี ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ และเขารวมประชุมครั้งนี้
เลิกประชุมเวลา 11.30 น.

2566 คณะกรรมการทานใดตองการเพิ่มเติมหรือไมครับ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวธนันญภร สุวรรณ)
ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล

(นายชินเชษฐ แสนวันดี)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

(นายพิสิทธิ์ วงศประเสริฐ)
ปลัดเทศบาล

ผูพิมพรายงานการประชุม

ผูตรวจทานรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม
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ประกาศเทศบาลตําบลหนองแค
เรื่อง ประกาศใชแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
********************
ดวย เทศบาลตําบลหนองแค ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม อันจะทํา
ใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหสอดคลองตามหวงระยะเวลาของแผน
อัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 15 ประกอบกั บ มาตรา 23 วรรคท า ยแห ง
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จั ง หวั ด สระบุ รี เรื่ องหลั กเกณฑ แ ละเงื่ อนไขเกี่ ย วกับ การบริ ห ารงานบุ คคลของเทศบาล ลงวั น ที่ 16
ธันวาคม 2545 ในหมวดที่ 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวนที่ 4 การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ขอ 288- 301 เทศบาลตําบลหนองแคขอประกาศใชแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 รายละเอียดแนบทายประกาศนี้
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายสุนทร เข็มนาค)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองแค
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