แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เทศบาลตาบลทีว่ งั
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)

จัดทาโดย
เทศบาลตาบลทีว่ งั
อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คานา
เทศบาลต าบลที่ วั ง ได้ จั ด ท าแผนการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 โดยคานึ งถึงภารกิจ อานาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อพัฒ นาให้
พนักงานเทศบาล รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อ
เป็ น พนั กงานที่ดี และได้กาหนดหลักสูตรการพัฒ นาสาหรับพนักงานแต่ละตาแหน่งให้ ได้รับการพัฒ นา
ในหลาย ๆ มิ ติ ทั้ งในด้านความรู้ พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ราชการ ด้ านการพั ฒ นาเกี่ ยวกับ งานในหน้ าที่
รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบลที่วัง ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตาบลที่วัง
เทศบาลตาบลทีว่ งั
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60

สารบัญ
หน้า
1. บทที่ 1
บทนา
- หลักการและเหตุผล
- แนวคิดการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีตาบลที่วัง
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตาบลที่วัง
- โครงสร้างส่วนราชการ
- อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี
- วัตถุประสงค์
- เป้าหมายการพัฒนา
- หลักสูตรการพัฒนา
- วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล
- งบประมาณ
- การติดตามและประเมินผล
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15
15
15
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16
16

2. บทที่ 2
แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล
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3. ภาคผนวก

บทที่ ๑
บทนา
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ส่วนที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ ๒๘๘ –
๓๒๖ กาหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
พนั กงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน
เพื่อเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการ
ฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะ
พัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี้ เทศบาล
ที่จะดาเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กาหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติม
หลักสูตรตามความจาเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ให้ เทศบาลสามารถเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารพั ฒ นาอื่ น ๆ ได้ และอาจกระท าได้ โ ดย
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เทศบาลต้นสังกัด
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาล ต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอื่น หรือภาคเอกชนก็ได้
๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๔
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ ๒๙๙ กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ ในการจัดทาแผนการพัฒ นาพนักงานเทศบาล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของเทศบาล
เทศบาลตาบลที่วัง ตั้งอยู่ในพื้นที่อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานการให้บริการแก่ประชาชน พัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ชุมชนและ
ท้องถิ่น ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒ นาการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีภ ารกิจสาคัญ
ในการปฏิบัติงานเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น การที่จะพัฒนาองค์กร
ให้ ดีได้นั้ น จะต้องพัฒ นาทรั พยากรมนุษย์ก่อน เพราะคนถือว่าเป็นหั ว ใจสาคัญ ของการพัฒ นาองค์กรให้
เจริ ญ ก้ า วหน้ า ซึ่ ง ถ้ า มี ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ม ากขึ้ น เท่ า ใด ก็ จ ะท าให้ อ งค์ ก ร เจริ ญ ขึ้ น เท่ า นั้ น
ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกับการพัฒนาประสิทธิภาพการทางานไปพร้อมๆ กัน

-2แนวคิดการบริหารราชการของนายกเทศมนตรีตาบลทีว่ งั
นายกเทศมนตรีตาบลที่วัง (นายเชาวลิต เจริญพงศ์) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน และมี อ านาจหน้ า ที่ ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตามที่ ก ฎหมายก าหนด ได้ แ ถลงนโยบายการ
บริหารงานต่อสภาเทศบาลตาบลที่วัง เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557
ที่กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภายใต้ วิสั ยทัศน์ “เข้าใจ เข้าถึง สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม นาพาสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดี ” โดยได้กาหนด
นโยบายไว้ดังนี้
1. ด้านบริหารการเมืองการจัดการ
ด้วยนโยบายของชุดบริหารเทศบาลตาบลที่วังดูแลผลประโยชน์ของประชาชน และ
ประชาชนต้องประทับใจกับการให้บริการตามภารกิจและหน้าที่ดังนั้นการบริหารการเมืองการจัดการโดย
มุ่งเน้นความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ในด้านการบริหารแก่ประชาชน โดยการแยกบทบาทหน้าที่ที่
ชัดเจนระหว่างข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจา ซึ่งข้าราชการฝ่ายการเมืองจะเป็นผู้กาหนด
นโยบายและวางยุทธศาสตร์หลักการบริหาร ส่วนข้าราชการฝ่ายประจาเป็นผู้นานโยบายและยุทธศาสตร์
ดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมีคุณภาพและมีการประเมินผลงาน
2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 ถนน จะมีก ารส ารวจทุ กเส้ น ทางของชุม ชนเพื่ อ ปรับ ปรุง ซ่ อมแซม ก่ อสร้าง
ถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต รวมถึงการควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพในการสัญจรไปมา
อย่างสะดวกและปลอดภัย
2.2 ไฟฟ้ า ขยายเขตไฟฟ้ า ให้ มี ใ ช้ ต ามระบบทุ ก ครั ว เรื อ นและขยายไฟฟ้ า เขต
สาธารณะให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ของทุกชุมชน
2.3 การประปา ขยายเขตระบบประปาของภูมิภาคเชื่ อมโยงทุกชุมชน ส่วนที่เป็น
ประปาหมู่บ้านจะปรับปรุงดูแลให้สามารถใช้งานได้
2.4 ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน สามารถระบายน้าได้ดีเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย
3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3.1 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของชุมชน
3.2 สนับสนุนการออมทรัพย์และสหกรณ์ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งทางด้านเงินทุน
3.3 ประสานงานผลักดันการออกเอกสารสิทธิที่ดินทากินที่ตกค้าง
3.4 พัฒนาพื้นที่ริมทางหลวงเป็นร้านค้าชุมชน ตลาดนัดชุมชน โดยประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.5 สนับสนุนเงินผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
3.6 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ฟังการประชุมสภาท้องถิ่นการเรียนรู้ การเมืองการ
ท้องถิ่น

4.

5.

6.

7.

-3ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุม
ทุกชุมชน
4.2 สนับสนุนทุนการศึกษาครอบครัวยากจน
4.3 สนับสนุนให้มีห้องสมุดประชาชน
4.4 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และศูนย์อินเตอร์เน็ตประจาตาบล
4.5 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาเฉพาะด้าน
4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกระดับระหว่างชุมชนและโรงเรียน
4.7 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น ทุกชุมชน
ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม
5.1 ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. )
5.2 ส่งเสริมความรู้ขั้นพื้นฐานในการป้องกันโรคร้าย
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์กับสถานพยาบาลของ
ตาบล
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กเยาวชนและสตรี
5.5 จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจ สุขภาพประจาปี เทศบาลพบประชาชน
5.6 จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลในชุมชน
5.7 จัดระบบการกาจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
ด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
6.1 สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.2 สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตั้งชุดลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยของชุมชน
6.3 ส่งเสริมการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม โดยสนับสนุนงบประมาณแก่
เจ้าหน้าที่ตารวจที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่
6.4 จัดตั้งชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด ศูนย์บาบัดผู้ติดยาเสพติด
นโยบายด้านอืน่ ๆ
7.1 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกินขีดความสามารถของเทศบาล

-4การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตาบลที่วัง (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์ปจั จัยภายใน (Inside Out)
S = Strength (จุดแข็ง)
W = Weakness (จุดอ่อน)
1. มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง และการคมนาคมทาง 1. การเคลื่อนย้ายแรงงานอพยพเข้ามาทางานในเขต
บกสะดวก
เทศบาลส่งผลให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด ขาดแคลน
2. สถานที่ราชการ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ สาธารณสุขมูลฐาน
อาเภอ อยู่ไม่ห่างกัน การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วย 2. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
ความสะดวกและรวดเร็ว
3. มีมลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองเป็นจานวน
3. ความเป็นเอกภาพและอิสระในการทางาน
มาก
4. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 4. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดไม่สามารถ
5. ไม่มีปัญหาด้านความขัดแย้งของประชาชนระหว่าง ตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานของ อปท.
ชุมชน และไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างเทศบาลกับ ได้อย่างเพียงพอ
ประชาชน ทาให้ไม่มีปัญหาในการพัฒนาด้านต่าง ๆ
5. การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง
6. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และ สามารถจัด
6. ขาดองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วม
งบประมาณแก้ไขปัญหาของประชาชนได้โดยตรง
ความยุ่ ง ยากของขั้ น ตอนในการท างาน ท าให้ ไม่
7. มีระบบโครงสร้ างพื้ น ฐานที่ ดีครอบคลุ มพื้นที่ของ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
เทศบาล
อย่างทันท่วงที
8. เป็ น จุ ด ศู น ย์ ร วมทางพาณิ ช ย์ ในเขตอ าเภอทุ่ ง สง 7.ขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการ
ซึ่งมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ประสานงาน ระหว่างเทศบาล และหน่วยงานอื่น
ในพื้นที่
8. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
การวิเคราะห์ปจั จัยภายนอก (Outside In)
O = Opportunity (โอกาส)
T = Threat (อุปสรรคหรือข้อจากัด)
1. มีโอกาสพัฒ นาการสร้างสังคมเป็นเมืองน่าอยู่ เป็น 1. ในพื้นที่ยังมีปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
แหล่งที่อยู่อาศัย ที่มีความสงบร่มรื่น
เนื่ อ งจากความหลากหลายของประชากรที่ เข้ ามา
2. เทคโนโลยีมีราคาถูกลง ทาให้เข้าถึงและนา
ท างานในพื้ น ที่ ส่ ง ผลท าให้ เกิ ด ปั ญ หาเสพติ ด และ
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ทางานได้ง่าย
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น
3. ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
2. การขาดสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
อย่างเต็มความสามารถ
3. ความทั น สมั ย และกระแสวั ฒ นธรรมต่ า งชาติ
4. เป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมและการค้าทางพาณิชย์ ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรม
ที่สาคัญทาให้มีโอกาสทางการจัดเก็บรายได้มีมากขึ้น
ที่มีอยู่ และไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
5. มีหน่วยงานราชการที่สาคัญหลายหน่วยงานทาให้มี 4. สภาพภูมิประเทศง่ายต่อการเกิดอุทกภัย และ
โอกาสการพัฒนาตาบลได้ดียิ่งขึ้น
ภั ย ธรรมชาติ อื่ น ๆ ส่ ง ผลกระทบต่ อ โครงสร้ า ง
6. นโยบายของรั ฐบาลส่ งเสริมและสนับสนุนการจัด พื้นฐาน ชารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ
การศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และ 5. การถ่ า ยโอนภารกิ จ ตามนโยบายการกระจาย
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
อานาจไม่ได้ถ่ายโอนงบประมาณและบุคลากรมาให้

-5O = Opportunity (โอกาส)
7. การส่งเสริมจากภาครัฐในเรื่องการลงทุนในด้าน
อุตสาหกรรม

T = Threat (อุปสรรคหรือข้อจากัด)
6. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับ
ภารกิจที่ต้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่

ความจ าเป็ น ที่ ต้ องพั ฒ นาพนั กงานเทศบาล ลู กจ้ างประจ าและพนั กงานจ้ างของเทศบาล
ในตาแหน่งต่าง ๆ เพื่อที่จะพัฒนาให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างมีทักษะ ความรู้และ
ทั ศนคติ ในแต่ ละระดั บ และแต่ ละสายงานของพนั ก งานเทศบาล ลู ก จ้างประจ า และพนั ก งานจ้ างของ
เทศบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ซึ่งความจาเป็นที่จะต้องพัฒนา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลเนื่องมาจาก
- ลักษณะงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นของหน่วยงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น
- เมื่อหน่วยงานมีการกาหนดโครงสร้างใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
- เมื่อนโยบายของฝ่ายบริหารหรือของรัฐเปลี่ยนแปลงไป
- เมื่อเกิดการเปลี่ยนในลักษณะของงาน วิธีการปฏิบัติราชการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสมัย

โครงสร้างส่วนราชการ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบนั
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายอานวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
1.2 ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว
ประชาชน
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
2. กองคลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
1. สานักปลัดเทศบาล
1.1 ฝ่ายอานวยการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
1.2 ฝ่ายปกครอง
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจาตัว
ประชาชน
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
- งานพัฒนาชุมชน
2. กองคลัง
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้
- งานพัฒนารายได้
- งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
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- งานเร่งรัดรายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานธุรการ
3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานสถาปัตยกรรม
- งานวิศวกรรม
3.2 ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
- งานส่งเสริมสุขภาพ
5. กองวิชาการและแผนงาน
5.1 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานนิติการ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานธุรการ
5.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานโยบายและแผน
- งานจัดทางบประมาณ
- งานวิจัยและประเมินผล
6. กองการศึกษา
6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
- งานธุรการ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
- งานเร่งรัดรายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
- งานธุรการ
3. กองช่าง
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานสถาปัตยกรรม
- งานวิศวกรรม
3.2 ฝ่ายการโยธา
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
- งานสุขาภิบาลและอนามัย
- งานส่งเสริมสุขภาพ
5. กองวิชาการและแผนงาน
5.1 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานนิติการ
- งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
- งานธุรการ
5.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
- งานโยบายและแผน
- งานจัดทางบประมาณ
- งานวิจัยและประเมินผล
6. กองการศึกษา
6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
- งานธุรการ
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จากหลักการและเหตุผ ลดังกล่าว เทศบาลตาบลที่วัง จึงได้จัดทาแผนการพัฒ นาพนักงาน
เทศบาลขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)

-72. อัตรากาลังตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
อัตรากาลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลที่วัง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ตาแหน่งประเภท

ระดับ

1

ชื่อ – สกุล
พนักงานเทศบาล
นายกัญช์ อินทนู

21-2-00-1101-001

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถิ่น)

บริหารท้องถิ่น

กลาง

2

สานักปลัดเทศบาล
นางสาววนิดา เดชาฐาน

21-2-01-2101-001

อานวยการท้องถิ่น

กลาง

3

นางสาววิศัลยา เหมือนจันทร์

21-2-01-2101-003

อานวยการท้องถิ่น

ต้น

4

นางภาพิมล รามทัศน์

21-2-01-2101-005

อานวยการท้องถิ่น

ต้น

5
6
7
8
9
10
11
12

นางสาวปาณิสรา เชี่ยวชาญ
นางวราภรณ์ ชูแก้ว
นายสุรพงษ์ ศรีนวล
นางนันทินา เหล่าพิทักษ์พงศ์
นางเรียม หลิมประเสริฐ
นางสาวศิริวรรณ ไชยศร
นางสุฑาพร กรุงแก้ว
จ่าเอกสมชาย กัปปา

21-2-01-3101-001
21-2-01-3102-001
21-2-01-3104-001
21-2-01-3801-001
21-2-01-3801-002
21-2-01-4101-001
21-2-01-4112-001
21-2-01-4805-001

หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป)
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นักพัฒนาชุมชน
นักพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานทะเบียน
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ปฏิบัติการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ปฏิบัติงาน
ชานาญงาน
ชานาญงาน
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ – สกุล
ลูกจ้างประจา(กลุม่ งานสนับสนุน)
นางโสภิตา วรรณสถิตย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มคี ุณวุฒิ
นางปัทมา บุญชู
นางศจี ศรัทธาพิทักษ์
นางสาวกรรณิกา สายเอียด
นางสาวชวัลลักษณ์ พยัฆพันธ์
ประเภทผู้มที ักษะ
นายกันตินันท์ ชอบทากิจ
นายสยาม ศิริสุข
นายวิสุทธิ์ คีรีวงศ์
นายสุรกิจ เกตุแก้ว
พนักงานจ้างทัว่ ไป
นายนฤทธิ์ มูสิกะ
นายจีระพงศ์ ผิวผ่อง
นางปรีดาภรณ์ รักษาศรี
นายชัยวัฒน์ ผิวผ่อง

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่ง

ตาแหน่งประเภท

ระดับ

-

นักจัดการงานทั่วไป

-

-

-

ผู้ช่วยบุคลากร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

-

-

-

พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

-

-

ยาม
ยาม
คนงาน
คนงาน

-

-

หมายเหตุ

ที่
ชื่อ – สกุล
28 นายอภิชาต ณ สุวรรณ
29 30 กองคลัง
31 นางสาวพรรณี สุกใส

21-2-04-2102-001

32 นางชิดชนก หอมเกตุ

21-2-04-2102-002

33 นางธันย์ชนก ท่วงที

21-2-04-2102-002

34
35
36
37
38
39
40

21-2-04-3201-001
21-2-04-3203-001
21-2-04-3204-001
21-2-04-4101-002
21-2-04-4201-001
21-2-04-4203-001
21-2-04-4204-001

นางสาวอภัสรี สังข์ขาว
นางสาวดวงใจ ชอบทากิจ
นางสาวอมรรัตน์ จินดาจันทร์
นางเจตนิพิฐ เกตุแก้ว
นางจิรัญชา เพชรโชติ
นางพรพิมล พุกงาม
ลูกจ้างประจา(กุลม่ งานสนับสนุน)
41 นางพิมพ์ปวีณ์ รักษ์กาเนิด

เลขที่ตาแหน่ง
-

-

-9ตาแหน่ง
คนงาน
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง

ตาแหน่งประเภท
-

ระดับ
-

ผู้อานวยการกองคลัง
อานวยการท้องถิ่น
กลาง
(นักบริหารงานการคลัง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อานวยการท้องถิ่น
ต้น
(นักบริหารงานการคลัง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
อานวยการท้องถิ่น
ต้น
(นักบริหารงานการคลัง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
วิชาการ
ชานาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
วิชาการ
ชานาญการ
นักวิชาการพัสดุ
วิชาการ
ชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ทั่วไป
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุ
ทั่วไป
ชานาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ทั่วไป
ชานาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-

-

หมายเหตุ

ที่
42
43
44
45
46
47
48

ชื่อ – สกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มคี ุณวุฒิ
นางวิลาลักษณ์ ทองเนื้อเก้า
นางสุพิศ หนูชัยแก้ว
นางสาวเรณู แสงจันทร์แก้ว
ประเภทผู้มที ักษะ
นายสรรเพชญ คงแสง
พนักงานจ้างทัว่ ไป
กองช่าง
นายอุดร รัตนพันธ์

เลขที่ตาแหน่ง

ตาแหน่งประเภท

ระดับ

-

-

-

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

-

ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ

-

พนักงานขับรถยนต์
คนงาน

-

-

21-2-05-2103-001

ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นักบริหารงานช่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(นักบริหารงานช่าง)
วิศวกรโยธา
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า

อานวยการท้องถิ่น

กลาง

อานวยการท้องถิ่น

ต้น

อานวยการท้องถิ่น

ต้น

วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

ปฏิบัติการ/ชานาญการ
ชานาญงาน
ปฏิบัติงาน/ชานาญงาน
ชานาญงาน

49 สิบเอกเฉลิมภพ หนูในน้า

21-2-05-2103-002

50 นางปารณีย์ เทวภักดิ์

21-2-05-2103-003

51
52
53
54

21-2-05-3701-001
21-2-05-4701-001
21-2-05-4701-002
21-2-05-4706-001

นายยุทธนา สุริยะผล
นายสุนทร ชัยทอง

-10ตาแหน่ง

หมายเหตุ

ที่

ชื่อ – สกุล

เลขที่ตาแหน่ง

-11ตาแหน่ง

ตาแหน่งประเภท

ระดับ

ลูกจ้างประจา(กลุม่ งานสนับสนุน)

55 นางอันธิยา พวงแก้ว
56 นายสุทธิพงศ์ อุมารังษี
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มที ักษะ
57 นางสาวกฤธมลวรรณ เดชอรัญ
58 นายธีระพงศ์ เกิดขุมทอง
59 นายณัฐพงษ์ อักษรนา
60 นายธีระยุทธ ชอบทากิจ
61 นายวิษณุ เพชรฤทธิ์
ประเภทผู้มที ักษะ
62 นายเอกสิทธิ์ แป้นสุข
63 นายสนธยา ณ สุวรรณ
64 พนักงานจ้างทัว่ ไป
65 นายนเรศ เกตุบูรณะ
66 นายเพิ่มศักดิ์ รัตนพันธ์
67 นายวินัย ชูภักดี
68 นายสนธยา รักษาศรี
69 นายธีรพงศ์ รักนุ้ย
70 นายสรายุทธ เกิดขุมทอง

-

เจ้าพนักงานธุรการ
นายช่างโยธา

-

-

-

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

-

-

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

-

-

คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

-

-

หมายเหตุ

ที่
71
72
73
74
75

ชื่อ – สกุล
นายสุชะนะ จันทุรส
นางสาวณัฑธนาฎ ผดุงโภชน์
นายสันติ อุระจร
นายศุภชัย อักษร
-

เลขที่ตาแหน่ง
-

-12ตาแหน่ง
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน

ตาแหน่งประเภท
-

ระดับ
-

อานวยการท้องถิ่น

ต้น

อานวยการ

ต้น

กองสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม

76 -

21-2-06-2104-001

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)

77 นายวรวุฒิ บุญชู

21-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

78 นางสาวนิตยา วงศ์ลา
79 นางสาวปานริศา เอ้งฉ้วน
80 นางทัดดาว ชาตรีทัพ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มที ักษะ
81 นายประมินทร์ ทองเนื้อเก้า
82 83 นายพรเพชร ไชยสุวรรณ
84 85 นายชวลิต สมัยสงค์
86 นายชาตรี ศิริจันทร์
87 นายบรรจบ จันทร์เมืองไทย

21-2-06-3601-001
21-2-06-4101-003
21-2-06-4601-001

นักวิชาการสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข

วิชาการ
ทั่วไป
ทั่วไป

ชานาญการ
ชานาญงาน
ชานาญงาน

-

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

-

-

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ)

คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ

หมายเหตุ

ที่
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

ชื่อ – สกุล
นายประภาส เกตุแก้ว
นายศรชัย รัตนวิค
นายวิชัย ศิริจันทร์
นายจักรี แก้วบ้านดอน
พนักงานจ้างทัว่ ไป
นางสาวสุชาฎา ประพฤติชอบ
นางศศิธร เพชรฤทธิ์
นายตรีภพ โพธิ์วิจิตร
นายสุวัฒน์ อินทรสุวรรณ
นายสมชาย สุวรรณ
นายสุวรรณ ชูช่วย
นายสุชาติ หนูแดง
กองวิชาการและแผนงาน
นางมาริสา เพ็ชรทอง

เลขที่ตาแหน่ง
-

-13ตาแหน่ง
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ

ตาแหน่งประเภท
-

ระดับ
-

-

คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล
คนงานประจารถดูดสิ่งปฏิกูล

-

-

21-2-07-2101-002 ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน อานวยการท้องถิ่น

ต้น

100 -

21-2-07-2101-004

อานวยการท้องถิ่น

ต้น

101 -

21-2-07-2101-004

อานวยการท้องถิ่น

ต้น

102 103 นางสาวนภัสกรณ์ การะกรณ์

21-2-07-3103-001
21-2-07-3105-001

วิชาการ
วิชาการ

ปฏิบัติการ/ชานาญการ
ปฏิบัติการ

99

(นักบริหารงานทั่วไป)
หัวหน้าฝ่ายบริหารและเผยแพร่ฯ
(นักบริหารงานทั่วไป)
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร

หมายเหตุ

ที่
104
105
106
107
108

ชื่อ – สกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มคี ุณวุฒิ
นางสาวลัดดาวัล บุญศรี
นางสาวกรนิภา สังข์แก้ว
นายทวีรัตน์ เพชรที่วัง
นางสาวหทัยกาญจน์ อ๋องยิ้ว
กองการศึกษา
-

109 นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล
110 พนักงานครูเทศบาล
111 นางจารุณี บรรจงเกลี้ยง
112 นางวรรณี โชคคล่อง
113 นางสุจิฬา สังข์แก้ว
114 นางนงลักษณ์ จินดาพงศ์
115 นางจิราวรรณ เกิดเมืองเล็ก

เลขที่ตาแหน่ง
-

-14ตาแหน่ง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยนิติกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตาแหน่งประเภท

ระดับ

-

-

21-2-08-2107-001

ผู้อานวยการกองการศึกษา
อานวยการท้องถิ่น
(นักบริหารงานการศึกษา)
21-2-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา อานวยการท้องถิ่น
(นักบริหารงานการศึกษา)
21-2-08-3803-001
นักวิชาการศึกษา
วิชาการ
80-2-0233
80-2-0460
80-2-0461
80-2-0462
80-2-0463

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

-

ต้น
ต้น
ปฏิบัติการ/ชานาญการ
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1
คศ.1

หมายเหตุ

ที่
116
117
118
119
120
121
122
123
124

ชื่อ – สกุล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ประเภทผู้มคี ุณวุฒิ
นางกวิสา ชอบประกอบกิจ
นางสุนันทา ผิวผ่อง
นางสาวโสภากรณ์ ไชยขรรค์
นางวัลภา โฉมอุทัย
นางสาวจันติมาภรณ์ สกุลมาก
ประเภทผู้มที ักษะ
นางจิราภรณ์ แสงเงิน
พนักงานจ้างทัว่ ไป
นางสาวธารทิพย์ แป้นสุข
นางจิราพร รักษาศรี
นางสาวจารุวรรณ ผิวผ่อง

เลขที่ตาแหน่ง

-15ตาแหน่ง

ตาแหน่งประเภท

ระดับ

-

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

-

-

-

ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

-

-

หมายเหตุ

-16-

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสมรรถนะ และนาองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาล
๒.๒ เพื่อให้ทราบและเข้าใจการบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
๒.๓ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความก้าวหน้า ของบุคลากรในองค์กร
๒.๔ ลดความผิดพลาดจากการทางานให้น้อยลง และสามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๒.๕ บุ ค ลากรที่ ผ่ านการฝึ ก อบรมในเรื่อ งต่ างๆ สามารถถ่ ายทอดวิ ช าการที่ ได้ รั บ ให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่รายอื่น ๆ ได้
๒.๖ ในการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

๓. เป้าหมายการพัฒนา
เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลที่วัง
เน้นครอบคลุมพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลทุกระดับ เช่น ระดับที่ต้องใช้กาลังกาย ใช้วิชาชีพ
ระดับการศึกษา ระดับสายงานผู้ป ฏิบัติ และระดับสายงานผู้บริหาร ตามแผนอัตรากาลั งของเทศบาล
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) โดยกาหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างของเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาทุกตาแหน่งภายในระยะเวลา ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕63)
โดยกาหนดเป้าหมายการพัฒนาดังนี้
๓.๑ พนั กงานเทศบาลตาแหน่งสายงานบริห ารทุ กคน จะต้องได้รับการพัฒ นาในแต่ละปี
อย่างน้อย ๑ หลักสูตร
๓.๒ พนั ก งานเทศบาลต าแหน่ ง สายงานผู้ ป ฏิ บั ติ จะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาในแต่ ล ะปี
อย่างน้อย ๑ หลักสูตร
๓.๓ ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย ๑ หลักสูตร

๔. หลักสูตรการพัฒนา
ให้บุคลากรของเทศบาลตาบลที่วัง ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้
๔.๑ สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร
- หลักสูตรด้านการบริหาร
- หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
๔.๒ สายงานผู้ปฏิบัติ ประกอบด้วยหลักสูตร
- หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
- หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละตาแหน่ง
- หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม
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- หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
- หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
- หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละตาแหน่ง
- หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม
โดยมีหลักสูตรแต่ละตาแหน่ง ดังนี้
1. หลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
2. หลักสูตรเลขานุการนายกเทศมนตรี
3. หลักสูตรประธานสภาเทศบาล/รองประธานสภาเทศบาล
4. หลักสูตรเลขานุการสภาเทศบาล
5. หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล
6. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น
7. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง
8. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง
9. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
10. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา
11. หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
12. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป
13. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
14. หลักสูตรเจ้าพนักงานทะเบียน/นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
15. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
16. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
17. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ
18. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
19. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/นักวิชาการจัดเก็บรายได้
20. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ/นักวิชาการพัสดุ
21. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นักวิชาการเงินและบัญชี
22. หลักสูตรนิติกร
23. หลักสูตรวิศวกรโยธา
24. หลักสูตรนายช่างโยธา
25. หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า
26. หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข
27. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
28. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก
29. หลักสูตรเกี่ยวกับการเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของพนักงานเทศบาลทุกตาแหน่ง
30. หลักสูตรเกี่ยวกับการเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

-1831. การส่งเสริมกาศึกษาระดับปริญญาตรี
32. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท

๕. วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ก าหนดให้ เทศบาลต าบลที่ วั ง เป็ น หน่ ว ยงานด าเนิ น การเอง หรื อ อาจด าเนิ น การร่ ว มกั บ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความ
จาเป็นและความเหมาะสม ดังนี้
๑. การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้า ก่อนการบรรจุเข้า
รับราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่
๒. การฝึกอบรม อาจดาเนินการโดยเทศบาลตาบลที่วัง หรือโดยคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วน
ราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
๓ การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หรื อ การสั ม มนา อาจด าเนิ น การโดยเทศบาล ห รื อ โดย
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๔ การสอนงานให้คาปรึกษา หรือวิธีการอื่นด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยหัวหน้างานหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายทาการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กาหนดระยะเวลา
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63

๖. งบประมาณ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 หมวดค่าใช้ส อย ประเภทรายจ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

๗. การติดตามและประเมินผล
๑. กาหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ
๒. หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่ าง
จริงจังและต่อเนื่อง
๓. น าผลการติด ตามใช้เป็ นข้ อมู ล ประกอบการก าหนดหลั กสู ตรวิธีก ารพั ฒ นาตามความ
เหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป
๔. ประชาชนที่มารับบริการได้รับความพึงพอใจ จากการใช้บริการของเทศบาล
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บทที่ ๒
แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล
การกาหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตาบลที่วัง (พ.ศ.๒๕61 –
๒๕63) ได้พิจารณาและให้ ความสาคัญบุคลากรทั้ง ๓ ส่วน ของเทศบาลตาบลที่วัง เพื่อให้ ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน, หน้าที่ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละตาแหน่ง, การบริหาร, คุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การเตรียมการและการวางแผน
1.๑) แต่ ง ตั้ ง คณะท างานเพื่ อ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนการพั ฒ นาพนั ก งานเทศบาล
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)
1.๒) พิ จ ารณาเหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการพั ฒ นาโดยการศึ ก ษาวิ เคราะห์ ดู ว่ า
ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาแต่ ล ะคนสมควรต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นใดบ้ า ง จึ ง จะปฏิ บั ติ งานได้ ส าเร็ จ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
1.๓) กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้แ ละทั กษะเฉพาะของานในแต่ ล ะต าแหน่ ง ด้ านการบริห าร ด้ านคุณ สมบั ติ ส่ ว นตั ว และด้ าน
คุณธรรมจริยธรรม
2 การดาเนินการพัฒนา
2.๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนา
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลื อกแนวทางหรือวิธีการพัฒ นาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยน
หน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น
2.๒) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒ นาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอื่นหรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการรายละเอียด
ขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)
มีดังนี้
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แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการดาเนินงานการพัฒนาพนักงานเทศบาล
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)
เทศบาลตาบลทีว่ งั อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เริ่มต้น

๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แต่งตั้งคณะทางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
๑.๓ กาหนดประเภทของความจาเป็น

๒. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอืน่ หรือว่าจ้างเอกชนดาเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่รบั ผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ/สัมมนา- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จ ความรู้ความสามารถ
และผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ

สิ้นสุด

หลักสูตรการพัฒนา วิธกี ารพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา และการติดตามและประเมินผล
(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
หลักสูตรการ
พัฒนา

แผนงาน/
โครงการ
๑.๑โครงการ
ปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่

๒.การ
ฝึกอบรม

๒.๑โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม

เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทศบาลและบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

เป้าหมาย
ระดับ
ปง. ,
ปก.

จานวน

เท่ากับ
พนักงาน
เทศบาล/
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างที่
บรรจุแต่งตั้ง
ใหม่
เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง ปง.-ชง. เท่ากับจานวน
คุณธรรมและจริยธรรมใน ปก.-ชก. ของบุคลากรที่
การปฏิบัติงานของคณะ
ต้น
เข้ารับการ
ผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล กลาง อบรม/
และบุคลากร
สูง
ประชุม/
สัมมนา/เข้า
ร่วมโครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ปฐมนิเทศ

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

ฝึกอบรม/
จัดกิจกรรม/
โครงการ

ตามที่กาหนด ปีงบประมาณ บุคลากรมี
โครงการของ พ.ศ.๒๕61 - คุณธรรมและ
ปีงบประมาณ ๒๕63
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
บริการ
ประชาชนและ
ดาเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุข

ช่วงเวลาที่
บรรจุแต่งตั้ง
ระหว่าง
ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕61 ๒๕63

หน่วยงาน
ดาเนินการ

พนักงานที่บรรจุ ก.ท.จ. /หรือ
ใหม่มีความรู้
หน่วยงานที่
ความเข้าใจและ เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานได้ดี
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
หน่วยงาน
ภายนอก/หรือ
สานักปลัด
เทศบาล

การติดตาม
และ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา
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๑.การ
ปฐมนิเทศ

วัตถุประสงค์/
เนือ้ หา

หลักสูตรการ
พัฒนา

เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/
เนือ้ หา

ระดับ

๒.๒โครงการ
ฝึกอบรมผู้บริหาร
ตามแผนการ
ดาเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น
๒.๓โครงการ
ฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการตาม
แผนการ
ดาเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น
๒.๔โครงการ
เสริมสร้างความรู้
และพัฒนา
กระบวนทัศน์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่บุคลากร

เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทางานของ
ผู้บริหาร

ต้น
กลาง
สูง

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร

จานวน

เท่ากับจานวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา
ปง.-ชง. เท่ากับจานวน
ปก.-ชก. ของบุคลากรที่
ต้น
เข้ารับการ
กลาง อบรม/
สูง
ประชุม/
สัมมนา
ปง.-ชง.
ปก.-ชก.
ต้น
กลาง
สูง

เท่ากับจานวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา

การติดตาม
วิธีการพัฒนา งบประมาณ
และ
ประเมินผล
ฝึกอบรม
เป็นไปตาม ปีงบประมาณ มีความรู้และ
สถาบันพัฒนา ทดสอบตาม
รายจ่ายของ พ.ศ.๒๕61 - วิสัยทัศน์ในการ บุคลากร
แบบที่กาหนด
แต่ละ
๒๕63
ทางานเพิ่มมาก ท้องถิ่น/หรือ และรายงาน
หลักสูตร
ขึ้น
หน่วยงาน
ผลต่อ
ภายนอก
ผู้บังคับบัญชา
ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ฝึกอบรม

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

ปีงบประมาณ มีความรู้และ
พ.ศ.๒๕61 - วิสยั ทัศน์ในการ
๒๕63
ทางานเพิ่มมาก
ขึ้น

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น/หรือ
หน่วยงาน
ภายนอก

ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ฝึกอบรม
ประชุม
สัมมนา

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร

ปีงบประมาณ บุคลากรมี
พ.ศ.๒๕61 - คุณธรรมและ
๒๕63
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
บริการ
ประชาชนและ
ดาเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุข

หน่วยงาน
ภายนอก/หรือ
สานักปลัด
เทศบาล

ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา
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แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์/
เนือ้ หา

๓.การศึกษา
หรือดูงาน

๓.๑โครงการ
ศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ

๔.การประชุม
เชิงปฏิบตั กิ าร
หรือการ
สัมมนา

เป้าหมาย
ระดับ

จานวน

เพื่อนาความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน

ปง.-ชง.
ปก.-ชก.
ต้น
กลาง
สูง

๔.๑โครงการ
สัมมนา
ผู้บริหาร/
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ

เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทางาน
ของผู้บริหาร

ต้น
กลาง
สูง

๔.๒โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สมาชิกสภาฯ

เพื่อพัฒนาความรู้ของ
สมาชิกสภา

เท่ากับจานวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา
เท่ากับจานวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา
เท่ากับจานวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

การศึกษาหรือ เป็นไปตาม
ดูงาน
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ/
หลักสูตร
ประชุมเชิง
เป็นไปตาม
ปฏิบัติการหรือ รายจ่ายของ
การสัมมนา
แต่ละ
หลักสูตร
ประชุมเชิง
เป็นไปตาม
ปฏิบัติการหรือ รายจ่ายของ
การสัมมนา
แต่ละ
หลักสูตร

ปีงบประมาณ ผู้เข้าร่วม
พ.ศ.๒๕61 - โครงการนา
๒๕63
ความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้
ในการทางานใน
องค์กรได้อย่างดี
ปีงบประมาณ มีความรู้และ
พ.ศ.๒๕61 - วิสัยทัศน์ในการ
๒๕63
ทางานเพิ่มมาก
ขึ้น

สานักปลัด
เทศบาล

การติดตาม
และ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ

ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ปีงบประมาณ มีความรูเ้ พิ่ม
พ.ศ.๒๕61 - มากขึ้น
๒๕63

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ

ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ดาเนินการ
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แผนงาน/
โครงการ

หลักสูตรการ
พัฒนา

หลักสูตรการ
พัฒนา

วัตถุประสงค์/
เนือ้ หา

๔.๓โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในสานัก
ปลัดเทศบาล
๔.๔โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองคลัง

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน

๔.๕โครงการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ประชุมเชิง
ทักษะ ประสบการณ์
ปฏิบัติการ/สัมมนา ในการปฏิบัติงาน
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองช่าง

เป้าหมาย
ระดับ
ปง.-ชง.
ปก.ชก.
ต้น
กลาง

จานวน

เท่ากับจานวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา
ปง.-ชง. เท่ากับจานวน
ปก.- ของบุคลากรที่
ชก.
เข้ารับการ
ต้น
อบรม/
กลาง ประชุม/
สัมมนา
ปง.-ชง. เท่ากับจานวน
ปก.- ของบุคลากรที่
ชก.
เข้ารับการ
ต้น
อบรม/
กลาง ประชุม/
สัมมนา

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ดาเนินการ

ประชุมเชิง
เป็นไปตาม
ปฏิบัติการหรือ รายจ่ายของ
การสัมมนา
แต่ละ
หลักสูตร

ปีงบประมาณ มีความรู้และ
พ.ศ.๒๕61 - ปฏิบัติงานใน
๒๕63
หน้าทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ

การติดตาม
และ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ประชุมเชิง
เป็นไปตาม
ปฏิบัติการหรือ รายจ่ายของ
การสัมมนา
แต่ละ
หลักสูตร

ปีงบประมาณ มีความรู้และ
พ.ศ.๒๕61 - ปฏิบัติงานใน
๒๕63
หน้าทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ

ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ประชุมเชิง
เป็นไปตาม
ปฏิบัติการหรือ รายจ่ายของ
การสัมมนา
แต่ละ
หลักสูตร

ปีงบประมาณ มีความรู้และ
พ.ศ.๒๕61 - ปฏิบัติงานใน
๒๕63
หน้าทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ

ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
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แผนงาน/
โครงการ

หลักสูตรการ
พัฒนา

วัตถุประสงค์/
เนือ้ หา

ระดับ

๔.๖ โครงการ
ประชุม
ประจาเดือน
บุคลากรใน
หน่วยงาน
4.7 โครงการ
พัฒนาทักษะ IT
แก่บุคลากร

ซักซ้อมการปฏิบัติงานใน
รอบเดือนที่ผ่านมาเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าทีท่ ี่ถูกต้อง

ปง.-ชง.
ปก.-ชก.
ต้น
กลาง

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ
ชานาญในการใช้ระบบ IT
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง

ปง.-ชง.
ปก.-ชก.
ต้น
กลาง

๕.๑โครงการ
สนับสนุน
การศึกษาให้
ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท
๕.๒โครงการ
อื่น ๆ ที่สามารถ
กาหนดภายหลัง
ตามความจาเป็น
และสถานการณ์

เพื่อยกระดับความรู้ของ
บุคลากรให้สูงขึ้น

เพื่อยกระดับความรู้ของ
บุคลากรให้สูงขึ้น

จานวน

เท่ากับจานวน ประชุมเชิง
ของบุคลากรที่ ปฏิบัตกิ ารหรือ
เข้าการประชุม การสัมมนา
ประจาเดือน

เท่ากับจานวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา
ปง.-ชง. ตามจานวน
ปก.-ชก. บุคลากรที่
ต้น
ประสงค์ศึกษา
กลาง ต่อ
ปง.-ชง.
ปก.-ชก.
ต้น
กลาง

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ
-

ประชุมเชิง
เป็นไปตาม
ปฏิบัติการหรือ รายจ่ายของ
การสัมมนา
แต่ละ
หลักสูตร
สอนงานการ
ให้คาปรึกษา
หรือวิธีการอื่น

เท่ากับจานวน เป็นไปตาม
ของบุคลากรที่ วัตถุประสงค์
เข้ารับการ
ของโครงการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา

-

เป็นไปโดย
ความ
ประหยัด

ปีงบประมาณ มีความรู้และ
พ.ศ.๒๕61 - ปฏิบัติงานใน
๒๕63
หน้าทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น
ปีงบประมาณ มีความรู้และ
พ.ศ.๒๕61 - ปฏิบัติงานใน
๒๕63
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

สานักปลัด
เทศบาล

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ

การติดตาม
และ
ประเมินผล
ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา
ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ปีงบประมาณ สามารถนา
พ.ศ.๒๕61 - ความรู้มาใช้ใน
๒๕63
การปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ

ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ปีงบประมาณ สามารถนา
พ.ศ.๒๕61 - ความรู้มาใช้ใน
๒๕63
การปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ดาเนินการ

ทดสอบตาม
แบบที่กาหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผลทีค่ าดว่าจะ
ได้รบั

หน่วยงาน
ดาเนินการ
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๕.การสอน
งานการให้
คาปรึกษาหรือ
วิธีการอืน่

เป้าหมาย

แผนงาน/
โครงการ

ภาคผนวก
แนบท้ายแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)
เทศบาลตาบลทีว่ งั
อาเภอทุง่ สง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
เทศบาลตาบลทีว่ งั (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตาบลทีว่ งั
.................................................

ผูม้ าประชุม
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

1 นายเชาวลิต เจริญพงศ์

ประธานกรรมการ

๒ นายกัญช์ อินทนู

กรรมการ

๓ นางสาววนิดา เดชาฐาน

กรรมการ

๔ นางสาวพรรณี สุกใส

กรรมการ

5 นายอุดร รัตนพันธ์

กรรมการ

๖ นางมาริสา เพ็ชรทอง

กรรมการ

๗ นายวรวุฒิ บุญชู

กรรมการ

๘ นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล

กรรมการ

9 นางวราภรณ์ ชูแก้ว

กรรมการ /เลขานุการ

เริ่มประชุม

ลายมือชือ่

หมายเหตุ

เวลา ๑3.3๐ น.

เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ มแล้ ว นายเชาวลิ ต เจริ ญ พงศ์ ประธานคณะกรรมการจั ด ท าแผนพั ฒ นา
พนักงานเทศบาลตาบลที่วัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และ
มอบหมายให้ นายกัญช์ อินทนู ปลัดเทศบาลตาบลที่วัง ดาเนินการประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ปลัดเทศบาล

ที่ประชุม

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
- แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตาบล
ที่วัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ตามคาสั่งเทศบาลตาบลที่วัง
ที่ 310 /๒๕60 ลงวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕60 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
- รับทราบ
/ระเบียบวาระที่ ๓...

-๒ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓
(นายกัญช์ อินทนู)
กรรมการ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี -

เรื่องเพื่อพิจารณา
- การจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตาบลที่วัง
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงาน
บุคคลที่กาหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต้องมีการพัฒนาครอบคลุม
ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
๑. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๓. ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน
๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
๕. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม
-ให้นางวราภรณ์ ชูแก้ว กรรมการ/ เลขานุการ เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตาบลที่วัง (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
นายเชาวลิต เจริญพงศ์ - การจัดทาแผนพัฒนาบุคลกรเทศบาลตาบลที่วัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ประธานกรรมการ
๒๕๖3) นั้น จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 – ๒5๖3) และเทศบัญญัติฯ ของเทศบาลตาบลที่วัง ดังนั้นเพื่อให้การ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง จึงร่างโครงการ
ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ให้คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
เทศบาลตาบลที่วัง พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กรโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรนายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี
2. หลักสูตรเลขานุการนายกเทศมนตรี
3. หลักสูตรประธานสภาเทศบาล/รองประธานสภาเทศบาล
4. หลักสูตรเลขานุการสภาเทศบาล
5. หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล
6. หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น
7. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง
8. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง
9. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป
10. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา
11. หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
12. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป
13. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล
14. หลักสูตรเจ้าพนักงานทะเบียน/นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
/15. หลักสตรนักวิเคราะห์...

-315. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
16. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน
17. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ
18. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
19. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/นักวิชาการจัดเก็บรายได้
20. หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ/นักวิชาการพัสดุ
21. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/นักวิชาการเงินและบัญชี
22. หลักสูตรนิติกร
23. หลักสูตรวิศวกรโยธา
24. หลักสูตรนายช่างโยธา
25. หลักสูตรนายช่างไฟฟ้า
26. หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข
27. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา
28. หลักสูตรครูผู้ดูแลเด็ก
29. หลักสูตรเกี่ยวกับการเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของพนักงานเทศบาลทุกตาแหน่ง
30. หลักสูตรเกี่ยวกับการเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
31. การส่งเสริมกาศึกษาระดับปริญญาตรี
32. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
- มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอืน่ ๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา

๑๕.๐๐ น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางวราภรณ์ ชูแก้ว)
กรรมการ/เลขานุการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายกัญช์ อินทนู)
กรรมการ

