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ค าน า 
 

 เทศบาลต าบลที่วัง  ได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63   โดยค านึงถึงภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้
พนักงานเทศบาล  รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาล  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือ
เป็นพนักงานที่ดี  และได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานแต่ละต าแหน่งให้ได้รับการพัฒนา                  
ในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
รับผิดชอบ  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลที่วัง  ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลที่วัง 
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บทที ่๑ 
บทน า 

 
๑. หลักการและเหตผุล 
 ๑.๑  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ส่วนที่  ๔  การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ ๒๘๘ – 
๓๒๖  ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมาย
หนา้ที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน  
เพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการ
ฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะ
พัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้ เทศบาล 
ที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติม
หลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในหน้าที่   ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระท าได้โดย
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เทศบาลต้นสังกัด 
หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาล  ต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืน หรือภาคเอกชนก็ได้ 

 ๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕   ส่วนที่  ๔  
การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ข้อ  ๒๙๙  ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  มีระยะเวลา ๓  ปี  ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล 

 เทศบาลต าบลที่วัง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานการให้บริการแก่ประชาชน พัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญให้เกิดแก่ชุมชนและ  
ท้องถิ่น ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีภารกิจส าคัญ  
ในการปฏิบัติงานเพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น การที่จะพัฒนาองค์กร
ให้ดีได้นั้นจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อน เพราะคนถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้         
เจริญก้าวหน้า ซึ่งถ้ามีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้นเท่าใด ก็จะท าให้องค์กร เจริญขึ้นเท่านั้น  
ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาองค์กรในด้านต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ก็คือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรกับการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานไปพร้อมๆ กัน 
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แนวคดิการบรหิารราชการของนายกเทศมนตรตี าบลทีว่งั 

 นายกเทศมนตรีต าบลที่วัง (นายเชาวลิต  เจริญพงศ์)  ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน  และมีอ านาจหน้าที่ ในการพัฒนาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด  ได้แถลงนโยบายการ
บริหารงานต่อสภาเทศบาลต าบลที่วัง  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 

ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภายใต้ วิสัยทัศน์ “เข้าใจ เข้าถึง สังคมอยู่
ร่วมกันอยา่งมคีวามสขุ ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม น าพาสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดี”  โดยได้ก าหนด
นโยบายไว้ดังนี้  

1. ด้านบรหิารการเมืองการจดัการ 
ด้วยนโยบายของชุดบริหารเทศบาลต าบลที่วังดูแลผลประโยชน์ของประชาชน และ

ประชาชนต้องประทับใจกับการให้บริการตามภารกิจและหน้าที่ดังนั้นการบริหารการเมืองการจัดการโดย
มุ่งเน้นความสะดวกสบายและความรวดเร็ว ในด้านการบริหารแก่ประชาชน โดยการแยกบทบาทหน้าที่ที่
ชัดเจนระหว่างข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ า  ซึ่งข้าราชการฝ่ายการเมืองจะเป็นผู้ก าหนด
นโยบายและวางยุทธศาสตร์หลักการบริหาร ส่วนข้าราชการฝ่ายประจ าเป็นผู้น านโยบายและยุทธศาสตร์
ดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมีคุณภาพและมีการประเมินผลงาน 

2.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.1 ถนน จะมีการส ารวจทุกเส้นทางของชุมชนเพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง

ถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต รวมถึงการควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพในการสัญจรไปมา
อย่างสะดวกและปลอดภัย 

2.2 ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ตามระบบทุกครัวเรือนและขยายไฟฟ้าเขต
สาธารณะให้ครอบคลุมเต็มพ้ืนที่ของทุกชุมชน 

2.3  การประปา ขยายเขตระบบประปาของภูมิภาคเชื่อมโยงทุกชุมชน ส่วนที่เป็น
ประปาหมู่บ้านจะปรับปรุงดูแลให้สามารถใช้งานได้ 

2.4 ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน สามารถระบายน้ าได้ดีเพ่ือป้องกันการเกิดอุทกภัย 
3.  ดา้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

3.1 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของชุมชน 
3.2  สนับสนุนการออมทรัพย์และสหกรณ์ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งทางด้านเงินทุน 
3.3 ประสานงานผลักดันการออกเอกสารสิทธิที่ดินท ากินที่ตกค้าง 
3.4 พัฒนาพ้ืนที่ริมทางหลวงเป็นร้านค้าชุมชน ตลาดนัดชุมชน โดยประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.5 สนับสนุนเงินผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3.6 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ฟังการประชุมสภาท้องถิ่นการเรียนรู้ การเมืองการ

ท้องถิ่น 
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4.  ดา้นการพฒันาการศึกษา กฬีา ศาสนา และวฒันธรรม 

4.1 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุม
ทุกชุมชน 

4.2  สนับสนุนทุนการศึกษาครอบครัวยากจน 
4.3 สนับสนุนให้มีห้องสมุดประชาชน 
4.4 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และศูนย์อินเตอร์เน็ตประจ าต าบล 
4.5  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาเฉพาะด้าน 
4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกระดับระหว่างชุมชนและโรงเรียน 
4.7 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น ทุกชุมชน 

5.  ดา้นการพฒันาดา้นสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 
5.1  ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. ) 
5.2 ส่งเสริมความรู้ขั้นพ้ืนฐานในการป้องกันโรคร้าย 
5.3 ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์กับสถานพยาบาลของ

ต าบล 
5.4 ส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กเยาวชนและสตรี 
5.5 จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจ สุขภาพประจ าปี เทศบาลพบประชาชน 
5.6 จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลในชุมชน 
5.7 จัดระบบการก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ 

6.  ดา้นความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 
6.1 สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.2 สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

ตั้งชุดลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยของชุมชน 
6.3 ส่งเสริมการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม โดยสนับสนุนงบประมาณแก่

เจ้าหน้าที่ต ารวจที่รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ 
6.4 จัดตั้งชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด ศูนย์บ าบัดผู้ติดยาเสพติด 

7.  นโยบายด้านอืน่ๆ 
7.1  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นท่ีเกินขีดความสามารถของเทศบาล 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลต าบลที่วัง (SWOT  Analysis) 
การวเิคราะหป์จัจยัภายใน (Inside Out) 

S = Strength (จดุแข็ง) W = Weakness (จุดอ่อน) 
1. มีพ้ืนที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง และการคมนาคมทาง
บกสะดวก 
2. สถานที่ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อ าเภอ อยู่ไม่ห่างกัน การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 
3. ความเป็นเอกภาพและอิสระในการท างาน 
4. มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
5. ไม่มีปัญหาด้านความขัดแย้งของประชาชนระหว่าง
ชุมชน และไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชน ท าให้ไม่มีปัญหาในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
6. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และ สามารถจัด
งบประมาณแก้ไขปัญหาของประชาชนได้โดยตรง 
7.  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีครอบคลุมพ้ืนที่ของ
เทศบาล 
8. เป็นจุดศูนย์รวมทางพาณิชย์ในเขตอ าเภอทุ่งสง          
ซึ่งมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 

1. การเคลื่อนย้ายแรงงานอพยพเข้ามาท างานในเขต
เทศบาลส่งผลให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด  ขาดแคลน
สาธารณสุขมูลฐาน 
2. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
3. มีมลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองเป็นจ านวน
มาก 
4. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัดไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการปัจจัยพื้นฐานของ  อปท.  
ได้อย่างเพียงพอ   
5. การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง 
6. ขาดองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วม 
ความยุ่งยากของขั้นตอนในการท างาน  ท าให้ไม่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้
อย่างทันท่วงท ี
7.ขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการ
ประสานงาน  ระหว่างเทศบาล  และหน่วยงานอื่น
ในพ้ืนที่ 
8. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน  เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

การวเิคราะหป์จัจยัภายนอก (Outside In) 
O = Opportunity (โอกาส) T = Threat (อุปสรรคหรือขอ้จ ากดั) 

1. มีโอกาสพัฒนาการสร้างสังคมเป็นเมืองน่าอยู่ เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย ที่มีความสงบร่มรื่น 
2. เทคโนโลยีมีราคาถูกลง  ท าให้เข้าถึงและน า
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ท างานได้ง่าย 
3.  ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
อย่างเต็มความสามารถ 
4.  เป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมและการค้าทางพาณิชย์
ที่ส าคัญท าให้มีโอกาสทางการจัดเก็บรายได้มีมากขึ้น 
5.  มีหน่วยงานราชการที่ส าคัญหลายหน่วยงานท าให้มี
โอกาสการพัฒนาต าบลได้ดียิ่งขึ้น 
6.  นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

1. ในพ้ืนที่ยังมีปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เนื่องจากความหลากหลายของประชากรที่เข้ามา
ท างานในพ้ืนที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหาเสพติดและ
อาชญากรรมเพ่ิมข้ึน 
2. การขาดสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
3 . ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ         
ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ และไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
4. สภาพภูมิประเทศง่ายต่อการเกิดอุทกภัย  และ  
ภัยธรรมชาติ อ่ืน ๆ  ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ช ารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกต ิ
5. การถ่ายโอนภารกิจตามนโยบายการกระจาย
อ านาจไม่ได้ถ่ายโอนงบประมาณและบุคลากรมาให้ 
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O = Opportunity (โอกาส) T = Threat (อุปสรรคหรือขอ้จ ากดั) 
7.  การส่งเสริมจากภาครัฐในเรื่องการลงทุนในด้าน
อุตสาหกรรม 

6. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับ
ภารกจิที่ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

 
 ความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล                  
ในต าแหน่งต่าง ๆ  เพ่ือที่จะพัฒนาให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างมีทักษะ ความรู้และ
ทัศนคติ ในแต่ละระดับ และแต่ละสายงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ
เทศบาล เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน  ซึ่งความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลเนื่องมาจาก 

- ลักษณะงานที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นของหน่วยงาน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น 
- เมื่อหน่วยงานมีการก าหนดโครงสร้างใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม 
- เมื่อนโยบายของฝ่ายบริหารหรือของรัฐเปลี่ยนแปลงไป 
- เมื่อเกิดการเปลี่ยนในลักษณะของงาน วิธีการปฏิบัติราชการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสมัย 

โครงสร้างส่วนราชการ 
 

โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัปจัจุบนั โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัใหม่ หมายเหต ุ
1. ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
      - งานการเจ้าหน้าที่ 
      - งานบริหารทั่วไป 
      - งานธุรการ 
1.2 ฝ่ายปกครอง 
     - งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว 
       ประชาชน 
     - งานส่งเสริมการเกษตร 
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
     - งานพัฒนาชุมชน 
2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
      - งานการเงิน 
      - งานบัญชี 
      - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ 
   - งานพัฒนารายได ้
   - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์    

1. ส านักปลัดเทศบาล 
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 
      - งานการเจ้าหน้าที่ 
      - งานบริหารทั่วไป 
      - งานธุรการ 
1.2 ฝ่ายปกครอง 
     - งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัว 
       ประชาชน 
     - งานส่งเสริมการเกษตร 
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     - งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
     - งานพัฒนาชุมชน 
2. กองคลัง 
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 
      - งานการเงิน 
      - งานบัญชี 
      - งานพัสดุและทรัพย์สิน 
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ 
   - งานพัฒนารายได ้
   - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
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โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัปจัจุบนั โครงสรา้งตามแผนอตัราก าลงัใหม่ หมายเหต ุ
- 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 
    - งานจัดท างบประมาณ 
    - งานวิจัยและประเมินผล 
6. กองการศึกษา 
6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
     - งานบริหารการศึกษา 
     - งานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม 
     - งานธุรการ 

   - งานเร่งรัดรายได ้
   - 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 
    - งานจัดท างบประมาณ 
    - งานวิจัยและประเมินผล 
6. กองการศึกษา 
6.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 
     - งานบริหารการศึกษา 
     - งานส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม 
     - งานธุรการ 

 

 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลที่วัง  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕61 – ๒๕63) 
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2. อัตราก าลงัตามแผนอัตราก าลงั ๓ ป ี 

อัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลที่วัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ที่ ชื่อ – สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่งประเภท ระดับ หมายเหตุ 
 พนกังานเทศบาล      
1 นายกัญช์  อินทนู 21-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
บริหารท้องถิ่น กลาง  

 ส านักปลดัเทศบาล      
2 นางสาววนิดา  เดชาฐาน 21-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัด 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
อ านวยการท้องถิ่น กลาง  

3 นางสาววิศัลยา  เหมือนจันทร์ 21-2-01-2101-003 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น  

4 นางภาพิมล  รามทัศน์ 21-2-01-2101-005 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น  

5 นางสาวปาณิสรา  เชี่ยวชาญ 21-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ  
6 นางวราภรณ์  ชูแก้ว 21-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ  
7 นายสุรพงษ์  ศรีนวล 21-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร วิชาการ ช านาญการ  
8 นางนันทินา  เหล่าพิทักษ์พงศ์ 21-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ช านาญการ  
9 นางเรียม  หลิมประเสริฐ 21-2-01-3801-002 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ปฏิบัติการ  

10 นางสาวศิริวรรณ  ไชยศร 21-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
11 นางสุฑาพร  กรุงแก้ว 21-2-01-4112-001 เจ้าพนักงานทะเบียน ทั่วไป  ช านาญงาน  
12 จ่าเอกสมชาย  กัปปา 21-2-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันฯ ทั่วไป ช านาญงาน  
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ที่ ชื่อ – สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่งประเภท ระดับ หมายเหตุ 
 ลูกจา้งประจ า(กลุม่งานสนบัสนนุ)      

13 นางโสภิตา  วรรณสถิตย์ - นักจัดการงานทั่วไป - -  
 พนกังานจ้างตามภารกจิ      
 ประเภทผู้มคีุณวฒุิ      

14 นางปัทมา  บุญชู - ผู้ช่วยบุคลากร - -  
15 นางศจี  ศรัทธาพิทักษ์ - ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน - -  
16 - - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - -  
17 นางสาวกรรณิกา  สายเอียด - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน - -  
18 นางสาวชวัลลักษณ์  พยัฆพันธ์ - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - -  

 ประเภทผู้มทีักษะ      
19 นายกันตินันท์  ชอบท ากิจ - พนักงานขับรถยนต์ - -  
20 นายสยาม  ศิริสุข - พนักงานขับรถยนต์ - -  
21 นายวิสุทธิ์  คีรีวงศ์ - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - -  
22 - - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - -  
23 นายสุรกิจ  เกตุแก้ว - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - -  

 พนกังานจ้างทัว่ไป      
24 นายนฤทธิ์  มูสิกะ - ยาม - -  
25 นายจีระพงศ์  ผิวผ่อง - ยาม - -  
26 นางปรีดาภรณ์  รักษาศรี - คนงาน - -  
27 นายชัยวัฒน์  ผิวผ่อง - คนงาน - -  
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ที่ ชื่อ – สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่งประเภท ระดับ หมายเหตุ 
28 นายอภิชาต  ณ สุวรรณ - คนงาน - -  
29 - - พนักงานดับเพลิง - -  
30 - - พนักงานดับเพลิง - -  

 กองคลงั      
31 นางสาวพรรณี  สุกใส 21-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง) 
อ านวยการท้องถิ่น กลาง  

32 นางชิดชนก  หอมเกตุ 21-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง) 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น  

33 นางธันย์ชนก  ท่วงที 21-2-04-2102-002 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง) 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น  

34 นางสาวอภัสรี  สังข์ขาว 21-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการ  
35 นางสาวดวงใจ  ชอบท ากิจ 21-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ ช านาญการ  
36 นางสาวอมรรัตน์  จินดาจันทร์ 21-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ช านาญการ  
37 นางเจตนิพิฐ  เกตุแก้ว 21-2-04-4101-002 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
38 - 21-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
39 นางจิรัญชา  เพชรโชติ 21-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ทั่วไป ช านาญงาน  
40 นางพรพิมล  พุกงาม 21-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ทั่วไป ช านาญงาน  

 ลูกจา้งประจ า(กลุม่งานสนบัสนนุ)      
41 นางพิมพ์ปวีณ์  รักษ์ก าเนิด - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - -  
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ที่ ชื่อ – สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่งประเภท ระดับ หมายเหตุ 

 พนกังานจ้างตามภารกจิ      
 ประเภทผู้มคีุณวฒุิ      

42 นางวิลาลักษณ์  ทองเนื้อเก้า - ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ - -  
43 นางสุพิศ  หนูชัยแก้ว - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - -  
44 นางสาวเรณู  แสงจันทร์แก้ว - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - -  

 ประเภทผู้มทีักษะ      
45 นายสรรเพชญ  คงแสง - ลูกมือช่างแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ    

 พนกังานจ้างทัว่ไป      
46 - - พนักงานขับรถยนต์ - -  
47 - - คนงาน - -  

 กองชา่ง      
48 นายอุดร  รัตนพันธ์ 21-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง) 
อ านวยการท้องถิ่น กลาง  

49 สิบเอกเฉลิมภพ  หนูในน้ า 21-2-05-2103-002 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง) 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น  

50 นางปารณีย์  เทวภักดิ์ 21-2-05-2103-003 หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง) 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น  

51 - 21-2-05-3701-001 วิศวกรโยธา วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ  
52 นายยุทธนา  สุริยะผล 21-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ทั่วไป ช านาญงาน  
53  - 21-2-05-4701-002 นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน  
54 นายสุนทร  ชัยทอง 21-2-05-4706-001 นายช่างไฟฟ้า ทั่วไป ช านาญงาน  
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ที่ ชื่อ – สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่งประเภท ระดับ หมายเหตุ 

 ลกูจา้งประจ า(กลุม่งานสนบัสนนุ)      
55 นางอันธิยา  พวงแก้ว - เจ้าพนักงานธุรการ - -  
56 นายสุทธิพงศ์  อุมารังษี - นายช่างโยธา - -  

 พนกังานจ้างตามภารกจิ      
 ประเภทผู้มทีักษะ      

57 นางสาวกฤธมลวรรณ เดชอรัญ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - -  
58 นายธีระพงศ์  เกิดขุมทอง - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - -  
59 นายณัฐพงษ์  อักษรน า - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า - -  
60 นายธีระยุทธ  ชอบท ากิจ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา - -  
61 นายวิษณุ  เพชรฤทธิ์ - ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ - -  

 ประเภทผู้มทีักษะ      
62 นายเอกสิทธิ์  แป้นสุข - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก - -  
63 นายสนธยา  ณ สุวรรณ - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - -  
64 - - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - -  

 พนกังานจ้างทัว่ไป      
65 นายนเรศ  เกตุบูรณะ - คนงาน - -  
66 นายเพิ่มศักดิ์  รัตนพันธ์ - คนงาน - -  
67 นายวินัย  ชูภักด ี - คนงาน - -  
68 นายสนธยา  รักษาศรี - คนงาน - -  
69 นายธีรพงศ์  รักนุ้ย - คนงาน - -  
70 นายสรายุทธ  เกิดขุมทอง - คนงาน - -  
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ที่ ชื่อ – สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่งประเภท ระดับ หมายเหตุ 
71 นายสุชะนะ  จันทุรส - คนงาน - -  
72 นางสาวณัฑธนาฎ  ผดุงโภชน์ - คนงาน - -  
73 นายสันติ  อุระจร - คนงาน - -  
74 นายศุภชัย  อักษร - คนงาน - -  
75 - - คนงาน - -  

 กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม      
76 - 21-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) 
อ านวยการท้องถิ่น ต้น  

77 นายวรวุฒิ  บุญช ู 21-2-06-2104-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ) 

อ านวยการ ต้น  

78 นางสาวนิตยา  วงศ์ลา 21-2-06-3601-001 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ ช านาญการ  
79 นางสาวปานริศา  เอ้งฉ้วน 21-2-06-4101-003 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ช านาญงาน  
80 นางทัดดาว  ชาตรีทัพ 21-2-06-4601-001 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ทั่วไป ช านาญงาน  

 พนกังานจ้างตามภารกจิ      
 ประเภทผู้มทีักษะ      

81 นายประมินทร์  ทองเนื้อเก้า - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง - -  
82 - - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง - -  
83 นายพรเพชร  ไชยสุวรรณ - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง - -  
84 - - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา - -  
85 นายชวลิต  สมัยสงค์ - คนงานประจ ารถขยะ - -  
86 นายชาตรี  ศิริจันทร์ - คนงานประจ ารถขยะ - -  
87 นายบรรจบ  จันทร์เมืองไทย - คนงานประจ ารถขยะ - -  
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ที ่ ชื่อ – สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่งประเภท ระดับ หมายเหตุ 

88 นายประภาส  เกตุแก้ว - คนงานประจ ารถขยะ - -  
89 นายศรชัย  รัตนวิค - คนงานประจ ารถขยะ - -  
90 นายวิชัย  ศิริจันทร์ - คนงานประจ ารถขยะ - -  
91 นายจักรี  แก้วบ้านดอน - คนงานประจ ารถขยะ - -  

 พนกังานจ้างทัว่ไป      
92 นางสาวสุชาฎา  ประพฤติชอบ - คนงาน - -  
93 นางศศิธร  เพชรฤทธิ์ - คนงาน - -  
94 นายตรีภพ  โพธิ์วิจิตร - คนงาน - -  
95 นายสุวัฒน์  อินทรสุวรรณ - คนงานประจ ารถขยะ - -  
96 นายสมชาย  สุวรรณ - คนงานประจ ารถขยะ - -  
97 นายสุวรรณ  ชูช่วย - คนงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล - -  
98 นายสุชาติ  หนูแดง - คนงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล - -  

 กองวชิาการและแผนงาน      
99 นางมาริสา  เพ็ชรทอง 21-2-07-2101-002 ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 

(นักบริหารงานท่ัวไป) 
อ านวยการท้องถิ่น ต้น  

100 - 21-2-07-2101-004 หัวหน้าฝ่ายบริหารและเผยแพร่ฯ 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น  

101 - 21-2-07-2101-004 หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
(นักบริหารงานท่ัวไป) 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น  

102 - 21-2-07-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ  
103 นางสาวนภัสกรณ์  การะกรณ์ 21-2-07-3105-001 นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ  
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ที ่ ชื่อ – สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่งประเภท ระดับ หมายเหตุ 
 พนกังานจ้างตามภารกจิ      
 ประเภทผู้มคีุณวฒุิ      

104 นางสาวลัดดาวัล  บุญศรี - ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน - -  
105 นางสาวกรนิภา  สังข์แก้ว - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ - -  
106 นายทวีรัตน์  เพชรที่วัง - ผู้ช่วยนิติกร - -  
107 นางสาวหทัยกาญจน์  อ๋องยิ้ว - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - -  

 กองการศึกษา      
108 - 21-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา) 
อ านวยการท้องถิ่น ต้น  

109 นางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล 21-2-08-2107-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา) 

อ านวยการท้องถิ่น ต้น  

110 - 21-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ/ช านาญการ  
 พนกังานครเูทศบาล      

111 นางจารุณี  บรรจงเกลี้ยง 80-2-0233 คร ู - คศ.1  
112 นางวรรณี  โชคคล่อง 80-2-0460 คร ู - คศ.1  
113 นางสุจิฬา  สังข์แก้ว 80-2-0461 คร ู - คศ.1  
114 นางนงลักษณ์  จินดาพงศ์ 80-2-0462 คร ู - คศ.1  
115 นางจิราวรรณ  เกิดเมืองเล็ก 80-2-0463 คร ู - คศ.1  

 
 
 



-15- 
ที ่ ชื่อ – สกุล เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ต าแหน่งประเภท ระดับ หมายเหตุ 
 พนกังานจ้างตามภารกจิ      
 ประเภทผู้มคีุณวฒุิ      

116 นางกวิสา  ชอบประกอบกิจ - ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา - -  
117 นางสุนันทา  ผิวผ่อง - ผู้ช่วยนักสันทนาการ - -  
118 นางสาวโสภากรณ์  ไชยขรรค์ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - -  
119 นางวัลภา  โฉมอุทัย - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - -  
120 นางสาวจันติมาภรณ์ สกุลมาก - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก - -  

 ประเภทผู้มทีักษะ      
121 นางจิราภรณ์  แสงเงิน - ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) - -  

 พนกังานจ้างทัว่ไป      
122 นางสาวธารทิพย์  แป้นสุข - ผู้ดูแลเด็ก - -  
123 นางจิราพร  รักษาศรี - ผู้ดูแลเด็ก - -  
124 นางสาวจารุวรรณ  ผิวผ่อง - ผู้ดูแลเด็ก - -  
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๒. วัตถปุระสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และสมรรถนะ และน าองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
พนักงานเทศบาล 
 ๒.๒  เพ่ือให้ทราบและเข้าใจการบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ๒.๓  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และความก้าวหน้า ของบุคลากรในองค์กร 
 ๒.๔  ลดความผิดพลาดจากการท างานให้น้อยลง และสามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 ๒.๕ บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ  สามารถถ่ายทอดวิชาการที่ได้รับ ให้แก่
เจ้าหน้าที่รายอ่ืน ๆ ได้ 
 ๒.๖  ในการสัมมนาทางวิชาการ เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาปรับปรุงการด าเนินงานของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
๓.  เปา้หมายการพฒันา 
 เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลที่วัง     
เน้นครอบคลุมพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลทุกระดับ เช่น ระดับที่ต้องใช้ก าลังกาย ใช้วิชาชีพ  
ระดับการศึกษา  ระดับสายงานผู้ปฏิบัติ  และระดับสายงานผู้บริหาร  ตามแผนอัตราก าลั งของเทศบาล 
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)  โดยก าหนดให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างของเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในระยะเวลา  ๓  ปี (ปีงบประมาณ  ๒๕61 – ๒๕63)  
โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาดังนี้  
 ๓.๑   พนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานบริหารทุกคน จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี 
อย่างน้อย  ๑  หลักสูตร 
 ๓.๒   พนักงานเทศบาลต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี  
อย่างน้อย  ๑  หลักสูตร 
 ๓.๓   ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย ๑ หลักสูตร 

 
๔.  หลักสูตรการพัฒนา 

ให้บุคลากรของเทศบาลต าบลที่วัง ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 
 ๔.๑   สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร 
  -  หลักสูตรด้านการบริหาร 
  -  หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
 ๔.๒ สายงานผู้ปฏิบัติ  ประกอบด้วยหลักสูตร 
  -  หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  -  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
  -  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
  -  หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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 ๔.๓   สายงานพนักงานจ้าง  ประกอบด้วยหลักสูตร 
  -  หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  -  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
  -  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
  -  หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
โดยมีหลักสูตรแต่ละต าแหน่ง 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 
ของพนักงานเทศบาลทุกต าแหน่ง 
30. หลักสูตรเกี่ยวกับการเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
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31. การส่งเสริมกาศึกษาระดับปริญญาตรี 
32. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
๕.  วธิกีารพฒันาและระยะเวลาการด าเนนิการพฒันาพนกังานเทศบาล 
 ก าหนดให้เทศบาลต าบลที่วัง เป็นหน่วยงานด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
 ๑.  การปฐมนิเทศ  จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้า ก่อนการบรรจุเข้า
รับราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
 ๒.  การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลที่วัง  หรือโดยคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วน
ราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
 ๓  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจด าเนินการโดยเทศบาล ห รือโดย
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  หรือส่วนราชการอ่ืน  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ๔  การสอนงานให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสม โดยหัวหน้างานหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ก าหนดระยะเวลา
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63 
 
๖.  งบประมาณ 
 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย                  
ที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
 
๗.  การติดตามและประเมินผล 
 ๑.  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ  
 ๒.  หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บังคับบัญชาติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่ าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
 ๓.  น าผลการติดตามใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความ
เหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 
 ๔.  ประชาชนที่มารับบริการได้รับความพึงพอใจ จากการใช้บริการของเทศบาล 
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บทที ่๒ 
แนวทางการพฒันาพนกังานเทศบาล 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลที่วัง  (พ.ศ.๒๕61 – 
๒๕63)  ได้พิจารณาและให้ความส าคัญบุคลากรทั้ง ๓ ส่วน  ของเทศบาลต าบลที่วัง  เพ่ือให้ได้รับการ
พัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน , หน้าที่ความรับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะของงาน  
ในแตล่ะต าแหน่ง, การบริหาร,  คุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้ 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1. การเตรียมการและการวางแผน 

1.๑ ) แต่งตั้ งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล               
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) 

1.๒ ) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

1.๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้าน
ความรู้และทักษะเฉพาะของานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
 2 การด าเนินการพัฒนา 

2.๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยน
หน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เป็นต้น 

2.๒) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอ่ืนหรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการรายละเอียด
ขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)   
มีดังนี ้
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แผนภาพแสดงขัน้ตอนการด าเนนิงานการพฒันาพนกังานเทศบาล 

(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) 
เทศบาลต าบลทีว่งั  อ าเภอทุง่สง  จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

เริ่มต้น 

 
 

๑.๑ แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒ พิจารณาเหตผุลและความจ าเป็น 
๑.๓ ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 
 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 
 
การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอืน่ หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ 
และเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม  เช่น 

- การปฐมนิเทศ     - การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
- การสับเปลี่ยนหน้าท่ีรบัผิดชอบ   - การฝึกอบรม 
- การดูงาน     - การประชุมเชิงปฏิบตัิการ/สัมมนา- ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 
 

 
 
 
จัดให้มีระบบตรวจสอบตดิตามและประเมินผล  เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จ  ความรู้ความสามารถ  
และผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

๓. การติดตามและประเมินผล 
 

สิ้นสุด 



หลกัสตูรการพฒันา วธิกีารพฒันาและระยะเวลาด าเนนิการพฒันา งบประมาณในการด าเนินการพฒันา และการตดิตามและประเมนิผล 
(๑) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

หลกัสตูรการ
พฒันา 

แผนงาน/ 
โครงการ 

 

วตัถปุระสงค/์ 
เนือ้หา 

 

เปา้หมาย 

วธิีการพฒันา งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
ด าเนนิการ 

การตดิตาม
และ

ประเมนิผล ระดบั จ านวน 

๑.การ
ปฐมนเิทศ 

๑.๑โครงการ
ปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทศบาลและบทบาท
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

ปง. , 
ปก. 

เท่ากับ
พนักงาน
เทศบาล/
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างที่
บรรจุแต่งตั้ง
ใหม ่

ปฐมนิเทศ เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ช่วงเวลาที่
บรรจุแต่งตั้ง
ระหว่าง
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

พนักงานท่ีบรรจุ
ใหม่มีความรู้
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้ดี
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ก.ท.จ. /หรือ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๒.การ
ฝกึอบรม 

๒.๑โครงการ
พัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม 

เพื่อพัฒนาและเสริมสรา้ง
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
การปฏิบัติงานของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกเทศบาล
และบุคลากร 

ปง.-ชง. 
ปก.-ชก. 
ต้น  
กลาง 
สูง 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา/เข้า
ร่วมโครงการ 

ฝึกอบรม/   
จัดกิจกรรม/
โครงการ 

ตามที่ก าหนด 
โครงการของ 
ปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
บริการ
ประชาชนและ
ด าเนนิชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

หน่วยงาน
ภายนอก/หรือ 
ส านักปลดั 
เทศบาล 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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หลกัสตูรการ
พฒันา 

แผนงาน/ 
โครงการ 

 

วตัถปุระสงค/์ 
เนือ้หา 

 

เปา้หมาย 

วธิีการพฒันา งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
ด าเนนิการ 

การตดิตาม
และ

ประเมนิผล ระดบั จ านวน 

 ๒.๒โครงการ
ฝึกอบรมผู้บริหาร
ตามแผนการ
ด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
ผู้บริหาร 

ต้น 
กลาง 
สูง 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมาก
ขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น/หรือ 
หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 ๒.๓โครงการ
ฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการตาม
แผนการ
ด าเนินการ
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

ปง.-ชง. 
ปก.-ชก. 
ต้น  
กลาง 
สูง 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมาก
ขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น/หรือ 
หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 ๒.๔โครงการ
เสรมิสร้างความรู้
และพัฒนา
กระบวนทัศน์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้แก่บุคลากร 

เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ปง.-ชง. 
ปก.-ชก. 
ต้น  
กลาง 
สูง 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

บุคลากรมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
บริการ
ประชาชนและ
ด าเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุข 

หน่วยงาน
ภายนอก/หรือ 
ส านักปลดั 
เทศบาล 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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หลกัสตูรการ

พฒันา 
แผนงาน/ 
โครงการ 

 

วตัถปุระสงค/์ 
เนือ้หา 

 

เปา้หมาย 

วธิีการพฒันา งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
ด าเนนิการ 

การตดิตาม
และ

ประเมนิผล ระดบั จ านวน 

๓.การศกึษา
หรอืดงูาน 

๓.๑โครงการ
ศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ 

เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ปง.-ชง. 
ปก.-ชก. 
ต้น  
กลาง 
สูง 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

การศึกษาหรือ
ดูงาน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
โครงการ/
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

ผู้เข้าร่วม
โครงการน า
ความรู้ที่ได้รับ
มาประยุกต์ใช้
ในการท างานใน
องค์กรได้อย่างด ี

ส านักปลดั 
เทศบาล 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๔.การประชมุ
เชิงปฏบิตักิาร
หรอืการ
สมัมนา 

๔.๑โครงการ
สัมมนา
ผู้บริหาร/
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของผู้บริหาร 

ต้น 
กลาง 
สูง 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 ๔.๒โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/
สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สมาชิกสภาฯ 

เพื่อพัฒนาความรู้ของ
สมาชิกสภา 

 เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

มีความรูเ้พิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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หลกัสตูรการ
พฒันา 

แผนงาน/ 
โครงการ 

 

วตัถปุระสงค/์ 
เนือ้หา 

 

เปา้หมาย 

วธิีการพฒันา งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
ด าเนนิการ 

การตดิตาม
และ

ประเมนิผล ระดบั จ านวน 

 ๔.๓โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา 
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในส านัก
ปลัดเทศบาล 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ  ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปง.-ชง. 
ปก.-
ชก. 
ต้น  
กลาง  

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 ๔.๔โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองคลัง 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ  ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปง.-ชง. 
ปก.-
ชก. 
ต้น  
กลาง  

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 ๔.๕โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา 
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองช่าง 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ  ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

ปง.-ชง. 
ปก.-
ชก. 
ต้น  
กลาง  

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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หลกัสตูรการ
พฒันา 

แผนงาน/ 
โครงการ 

 

วตัถปุระสงค/์ 
เนือ้หา 

 

เปา้หมาย 

วธิีการพฒันา งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลทีค่าดวา่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงาน
ด าเนนิการ 

การตดิตาม
และ

ประเมนิผล ระดบั จ านวน 

 ๔.๖ โครงการ
ประชุม
ประจ าเดือน
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ซักซ้อมการปฏิบัติงานใน
รอบเดือนที่ผ่านมาเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าท่ีที่ถูกต้อง 

ปง.-ชง. 
ปก.-ชก. 
ต้น  
กลาง  

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้าการประชุม
ประจ าเดือน 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
เทศบาล 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 4.7 โครงการ
พัฒนาทักษะ IT
แก่บุคลากร 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความ
ช านาญในการใช้ระบบ IT 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

ปง.-ชง. 
ปก.-ชก. 
ต้น  
กลาง  

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ
การสัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสตูร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

มีความรู้และ
ปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๕.การสอน
งานการให้
ค าปรกึษาหรอื
วธิีการอืน่ 

๕.๑โครงการ
สนับสนุน
การศึกษาให้
ศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 

เพื่อยกระดับความรู้ของ
บุคลากรใหสู้งขึ้น 

ปง.-ชง. 
ปก.-ชก. 
ต้น  
กลาง  

ตามจ านวน
บุคลากรที่
ประสงค์ศึกษา
ต่อ 

สอนงานการ
ให้ค าปรึกษา
หรือวิธีการอื่น 

- ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

สามารถน า
ความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 ๕.๒โครงการ             
อื่น ๆ ท่ีสามารถ
ก าหนดภายหลัง
ตามความจ าเป็น
และสถานการณ ์

เพื่อยกระดับความรู้ของ
บุคลากรใหสู้งขึ้น 

ปง.-ชง. 
ปก.-ชก. 
ต้น  
กลาง  

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการ
อบรม/
ประชุม/
สัมมนา 

เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

เป็นไปโดย
ความ
ประหยดั 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕61 -
๒๕63 

สามารถน า
ความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตาม
แบบท่ีก าหนด
และรายงาน
ผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ภาคผนวก 

แนบทา้ยแผนการพฒันาพนักงานเทศบาล 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) 

เทศบาลต าบลทีว่งั 
อ าเภอทุง่สง  จงัหวัดนครศรธีรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชมุคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาพนักงานเทศบาล 

เทศบาลต าบลทีว่งั  (ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 –  ๒๕๖3) 
วนัที ่  3   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕60 

ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลต าบลทีว่งั 
................................................. 

 ผูม้าประชมุ            

ที ่ ชื่อ - สกลุ ต าแหนง่ ลายมือชือ่ หมายเหต ุ

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  บุญช ู กรรมการ   

๘ นางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล กรรมการ   

9 นางวราภรณ์  ชูแก้ว กรรมการ /เลขานุการ   

  
เริ่มประชุม เวลา   ๑3.3๐   น. 
   

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเชาวลิต  เจริญพงศ์  ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลต าบลที่วัง  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)   เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม  และ
มอบหมายให้ นายกัญช์  อินทนู ปลัดเทศบาลต าบลที่วัง  ด าเนินการประชุม   โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบยีบวาระที ่๑    เรื่องทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
ปลัดเทศบาล   - แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบล 

ที่วัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 –  ๒๕๖3)  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลที่วัง   
ที่  310 /๒๕60  ลงวันที่  2  ตุลาคม  ๒๕60  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข   
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

ที่ประชุม     - รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๓... 



-๒- 
 
ระเบยีบวาระที ่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 
   -  ไม่มี  - 

 
ระเบยีบวาระที ่๓    เรื่องเพื่อพจิารณา 
(นายกัญช์  อินทนู)  -  การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลที่วัง  
กรรมการ   (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงาน 

บุคคลที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ต้องมีการพัฒนาครอบคลุม 
ทั้ง  ๕  ด้าน ได้แก่ 

๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ 
     ประชาชน 
๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕.  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
-ให้นางวราภรณ์  ชูแก้ว  กรรมการ/ เลขานุการ    เป็นผู้ชี้แจงข้อมูล 

   เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลที่วัง  (ปีงบประมาณ  
                                    พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)    
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์ - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลกรเทศบาลต าบลที่วัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 - 
ประธานกรรมการ  ๒๕๖3) นั้น  จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕61 – ๒5๖3)   และเทศบัญญัติฯ ของเทศบาลต าบลที่วัง  ดังนั้นเพื่อให้การ 
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง   จึงร่างโครงการ 
ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร   ให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
เทศบาลต าบลที่วัง   พิจารณาและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กรโดยมี 
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... 
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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. หลักสูตรเกี่ยวกับการเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ของพนักงานเทศบาลทุกต าแหน่ง 
30. หลักสูตรเกี่ยวกับการเพิ่มความรู้ให้แก่พนักงานจ้างเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
31. การส่งเสริมกาศึกษาระดับปริญญาตรี 
32. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 

ที่ประชุม     - มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที ่ ๔     เรื่องอืน่ ๆ 
       -  ไม่มี  - 
 
เลิกประชมุเวลา     ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 
  ลงชื่อ            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        (นางวราภรณ์  ชูแก้ว)  
        กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 
  ลงชื่อ          ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายกัญช์  อินทนู) 
                        กรรมการ 

 
 


