
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563) 
เทศบาลต าบลสรรคบุรี อ าเภอสรรคบุรี   จังหวัดชัยนาท 

..................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล  
 
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545 ได้ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตาม
รอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรม   อันจะท าให้พนักงาน
เทศบาลปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลจะต้องด าเนินการ
หาความจ าเป็นในการพัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือข้อเสนอของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าข้อมูลที่
ไดม้าจัดท าเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ซึ่งการพัฒนาพนักงานเทศบาลนั้น ต้องมีการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 1) 
ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละด้าน 3) ด้านการบริหาร 4) ด้าน
คุณสมบัติส่วนตัว 5) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม  
 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล จะต้องก าหนดให้พนักงานเทศบาลในแต่ละต าแหน่งได้รับ  การพัฒนา
อย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรตามแผนพัฒนา ดังนี้ 1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 2) หลักสูตรการพัฒนา
เกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 4) หลักสูตรด้านการ
บริหาร 5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้พนักงานเทศบาล  มีคุณภาพในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ 
ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอ่ืนๆ อันจะท าให้  การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชน
เกิดความพึงพอใจในการให้บริการ และมีความเชื่อมั่นไว้วางใจในการท างานของเทศบาล ทั้งนี้ แผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท (ก.ท.จ.ชัยนาท)  

 
  จากเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลสรรคบุรี จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (รอบ
ปีงบประมาณ 2561 – 2563) ขึ้น เพ่ือวางกรอบแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ซึ่งรวมถึงลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง ให้เป็นบุคลากรทีม่ีคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 
 
2. วัตถุประสงค์  
 
 2.1 เพ่ือให้มีแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตามทีป่ระกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ชัยนาทก าหนดไว้ 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม ให้แก่พนักงานเทศบาลให้มีความเปน็
มืออาชีพ 
 2.3 เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
 2.4 เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงานเทศบาล  
 2.5 เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นมีความเชื่อม่ัน ไว้วางใจ และมีความพึงพอใจในการท างานของ
เทศบาล 
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3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 

 ๓.๑  วิสัยทัศน์   
  “ แหล่งอารยธรรมโบราณ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาสังคม ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรกรรม 
น้อมน าวิทยาการสมัยใหม่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต” 
 การที่เทศบาลจะประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์นั้นพนักงานเทศบาลถือว่าเป็นกลไกส าคัญที่จะ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนั้น การพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีคุณภาพใน
ด้านความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม และคุณสมบัติอ่ืนๆ อันจะท าให้การปฎิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความเป็นเลิศใน
การให้บริการมีขีดสมรรถนะสูง มีความเป็นมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป เทศบาลต าบลสรรคบุรี จึงได้ท า
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ของเทศบาลต าบลสรรคบุรี  โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT  เพ่ือก าหนดวิสัย พันธกิจ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖3) ไว้ดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (Sternths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการ

พัฒนาบุคลากรโดยอนุมัติให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในโครงการต่าง ๆ  

2. บุคลากรมีการพัฒนาตนเอง โดยเข้าศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น ทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท 

3. พนักงานเทศบาลมีโอกาสเข้าถึงระบบ
สารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตภายในส านักงาน 

4. พนักงานเทศบาลให้ความส าคัญกับเรื่อง
ร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชน 

5. พนักงานเทศบาลต าบลสรรคบุรี มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

6. พนักงานเทศบาลต าบลสรรคบุรี มีความ
เข้าใจในนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน 

7. พนักงานเทศบาลต าบลสรรคบุรี มีคุณธรรม 
จริยธรรมในด้านต่าง ๆ  

8. พนักงานเทศบาลต าบลสรรคบุรี มีความรัก
และความสามัคคีกัน 

     1. พ้ืนที่พัฒนากว้างปัญหามากท าให้บางสายงาน 
มีบุคลากรไม่เพียงพอเช่น นิติกร  เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข 

2. เทศบาลต าบลสรรคบุรี มีต าแหน่งพนักงานว่าง  
หลายต าแหน่งท าให้พนักงานเทศบาลต้อง
รักษาราชการแทนในต าแหน่งนั้น ๆ ซึ่งท าให้
ขาดความเชี่ยวชาญ ในงานนั้น ๆ 

3. พนักงานเทศบาลเทศบาลขาดความรู้ ในการ  
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ 

4. พนักงานเทศบาลบางคนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กร 

5. งบประมาณในการอบรมพัฒนาพนักงาน 
เทศบาล มีน้อย จึงเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนา
พนักงานเทศบาล 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 

1. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ระหว่างองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ 
(การศึกษาดูงาน) 

2. หน่วยงานอื่นจัดหลักสูตรการพัฒนา ความรู้
พนักงานเทศบาลในหลักสูตรต่าง ๆ ท าให้
เทศบาลสามรถจัดส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับ
การอบรมได้มากขึ้น 

3. การจัดอบรมหรือโครงการต่าง ๆ มีหลายรุ่น
และสถานที่ในจังหวัดต่าง ๆ ท าให้พนักงาน
เทศบาลสะดวกในการเดินทาง 

4. ระบบการสื่อสารในปัจจุบัน ทั้ง LINE  และ
Facebook เป็นช่องทางในการรับข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว 

5. มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  
ที่ให้ความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล 
 

1. การถ่ายโอน ภารกิจบริการสาธารณะจาก
ส่วนราชการให้กับเทศบาลมีเพ่ิมมากขึ้น แต่
ไม่ได้ถ่ายโอนงบประมาณให้กับเทศบาล 

2. งบประมาณที่เทศบาลได้รับจัดสรรในแต่ละปี
ไม่เพียงพอในการจัดบริการสาธารณะและ
การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

3. ผู้ตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก มี
ความเห็นไม่สอดคล้อง กับบริบทของท้องถิ่น 

4. หนงัสือสั่งการ มาช้าท าให้รายงาน/ปฏิบัติ   
ไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

  ๓.๒  วิสัยทัศน์การพัฒนาพนักงานเทศบาล 
             “ภายในปี 2563 พนักงานเทศบาลต าบลสรรคบุรี มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้
ความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจและประโยชน์สุขของประชาชน” 
 

 ๓.๓ พันธกิจ 
             เสริมสร้างพัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติราชการ โดย
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

 3.4 ยุทธศาสตร์ 
            3.4.1 พัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความรอบรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
             3.4.2 พัฒนาพนักงานเทศบาลให้เป็นมืออาชีพ  
            3.4.3 พัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 

    3.4.4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลทุกคน ให้มีพลังกายที่เข้มแข็งและ
พลังใจที่พร้อมอุทิศ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 

    3.4.5 พัฒนาพนักงานเทศบาลให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัย 
และเข้าถึงประชาชน 
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3.5 กลยุทธ์ 
 3.5.1 พัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 3.5.2 พัฒนาด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละด้าน 
 3.5.3 พัฒนาด้านการบริหาร 
 3.5.4 พัฒนาด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 3.5.5 พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 

3.6 ค่านิยม “ข้าราชการยุคใหม่ ใส่ใจประชาชน” 
 

3.7 วัฒนธรรม “มีใจรักบริการ (service mind)” 
 
4. เป้าหมายการพัฒนา 
 

     เป้าหมายการพัฒนา ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกต าแหน่งในเทศบาล
ต าบลสรรคบุรี 
 
5. ขั้นตอนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 

      ขั้นตอนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563) ของเทศบาลต าบล
สรรคบุรี    มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
 

  ๕.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลสรรคบุรี ประกอบด้วย 

 ๕.1.1 นายไชยา   ม่วงไทยงาม นายกเทศมนตรี    ประธานกรรมการ 
       ๕.1.2 นายพรชัย   ธนาการณ์  ปลัดเทศบาล    กรรมการ 
       ๕.1.3 นายจงศักดิ์  ธรรมชัย  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ  
 ๕.1.4 นางเสาวณีย ์คงมะกล่ า ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ  
 ๕.๑.๕ นายนิพัฐกัญจน์  ธัมมะจริยา หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการ 
 ๕.๑.๖ นางพัชรินทร์   รอดย้อย นักทรัพยากรบุคคล   กรรมการ/เลขานุการ 
 

 ๕.2 การเตรียมการและการวางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
 การเตรียมการและการวางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้ด าเนินการโดยการหาความจ าเป็นใน
การพัฒนาของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนว่าจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยเทศบาลได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๕.2.1 ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลทุกคน  ประกอบด้วยส่วนราชการ  ๑ ส านัก ๔ กอง ได้แก่ กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา กองสาธารณสุข มี
การก าหนดกรอบอัตราทั้งสิ้นพนักงานเทศบาล จ านวน  ๑1 อัตรา  ว่าง 5 อัตรา  ลูกจ้างประจ า  ๑  อัตรา พนักงานครู 
4 อัตรา พนักงานจ้าง  ๓8  อัตรา ว่าง 2  อัตรา รวมจ านวนทั้งหมด  ๕9  อัตรา เพ่ือให้ทราบข้อมูลความจ าเป็นในการ
พัฒนาในด้านต่างๆ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา เรื่องหรือหลักสูตรที่จะต้องการพัฒนา และวิธีการพัฒนา ซึ่งความ
จ าเป็น ในการพัฒนาพนักงานเทศบาลได้ก าหนดตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
ชัยนาท เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545   จ านวน 5 
ด้าน ดังนี้  
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  1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

 3) ด้านการบริหาร 
 4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๕.2.2 ผลการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลต าบลสรรคบุรีได้ผลดังนี้ 
 1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน สิ่งที่ต้องการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการที่ใช้ใน
การพัฒนา มีดังนี้  
 (1) บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง 
วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
 (2) หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ วิธีการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่  พนักงาน
เทศบาลทุกต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 (3) งานธุรการและงานสารบรรณ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานเทศบาลสายผู้
ปฏิบัต ิลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม และการสอนงาน 
 (4) การน านโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุม
เชิงปฏิบัติการ การสอนงาน กลุ่มท างาน และการศึกษาดูงาน 
 (5) การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในส านักงาน วิธีการพัฒนาด าเนินการโดย  การอบรม และการสอนงาน 
 (6) กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
พนักงานเทศบาลทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  (7) เทคนิคการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงาน
เทศบาลทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสอนงาน 
  (8) การจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้แก่ 
พนักงานเทศบาลทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุม เชิงปฏิบัติการ  และการ   
สอนงาน 
    (9) การสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงาน
เทศบาลทุกต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินการ  โดยการอบรม การสัมมนา 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน และการศึกษาดูงาน 
  (10) การส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
ของ ก.พ. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานเทศบาลทุกต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 
วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Learning) ของ ก.พ. 
  (11) การส่ งเสริมการเรียนรู้ผ่ านเทคโนโลยีแบบไร้พรมแดน (U-Learning) 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานเทศบาลทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีแบบไร้
พรมแดน (U-Learning) 
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  (12) การจัดวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และภาคประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานเทศบาลทุกต าแหน่ง 
วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสอนงาน 
    (13) การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยที่มีผลต่อองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานเทศบาลทุกต าแหน่ง ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ทุกต าแหน่ง วิธีการ
พัฒนาด าเนินการโดยการอบรมการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน   
    2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง สิ่งที่ต้องการพัฒนา 
กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการที่ใช้ในการพัฒนา มีดังนี้  
 (1) การจัดท าแผนที่ภาษี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นายช่างโยธา และพนักงานเทศบาลที่มีหน้าที่ในการจัดท าแผนที่ภาษี 
เก็บภาษี วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการฝึกงาน 
 (2) การจัดเก็บภาษี การเร่งรัดภาษี และการบังคับผู้ค้างช าระภาษี กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ปลัด ผู้อ านวยการกองคลัง  วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
การศึกษาดูงาน 
 (3) เทคนิคการประมาณราคาและการควบคุมงานก่อสร้างกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
ผู้อ านวยการกองช่าง และนายช่างโยธา วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม   การสัมมนา และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
 (4) การด าเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ปลัด หัวหน้าส่วน
ราชการ และบุคลากร วิธีการพัฒนาด าเนินการ  โดยการอบรม การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 (5) การด าเนินการความรับผิดทางละเมิด กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ปลัด หัวหน้าส่วน
ราชการ และบุคลากร วิธีการพัฒนาด าเนินการโดย การอบรม การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    (6) การพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งของพนักงานเทศบาล
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานเทศบาลทุกคน วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน 
  3) ด้านการบริหาร สิ่งที่ต้องการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการที่ใช้ในการพัฒนา มีดังนี้  
 (1) การบริหารงานเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ปลัด หัวหน้าส านักปลัด วิธีการ
พัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน 
 (2) การบริหารงานการคลัง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อ านวยการกองคลัง พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุม  เชิง
ปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน 
 (3) การบริหารงานช่าง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อ านวยการกองช่าง พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน 
 (4) การบริหารงานการศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้าส านักปลัด พนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุม เชิงปฏิบัติการ และ
การศึกษาดูงาน 
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 4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว สิ่งที่ต้องการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการที่ใช้ในการพัฒนา  
มีดังนี้  
 (1) การสร้างเสริมบุคลิกภาพ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินโดยการอบรม การสัมมนา กรณีศึกษา  และกิจกรรม
พัฒนาจิต 
 (2) การสร้างภาวะผู้น า กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  
พนักงานจ้างทุกต าแหน่ง  วิธีการพัฒนาด าเนินโดยการอบรม  การสัมมนา  การสอนงาน กรณีศึกษา และกิจกรรม
พัฒนาจิต 
 (3) การสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินการโดยการอบรม การสัมมนา 
การสอนงาน กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน กลุ่มท างาน กิจกรรมพัฒนาจิต และกิจกรรมนันทนาการ   
   
 5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สิ่งที่ต้องการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการที่ใช้ในการ
พัฒนา มีดังนี้  
 (1) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินโดยการอบรมการสัมมนา การสอนงาน 
กรณีศึกษา กลุ่มท างาน และกิจกรรมพัฒนาจิต 
 (2) การน้อมน ากระแสพระราชด ารัสสู่การปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินโดยการอบรม  การสัมมนา การสอนงาน 
กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนาจิต  
 (3) การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างทุกต าแหน่ง วิธีการพัฒนาด าเนินโดยการอบรม การสัมมนา การสอนงาน 
กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนาจิต     
 
                   ๕.3 ขั้นทดลองการปฏิบัติ 
 พนักงานเทศบาลที่ได้รับการพัฒนา เทศบาลจะก าหนดให้พนักงานเทศบาลมีการทดลองการ
ปฏิบัติราชการที่เก่ียวข้องกับงานที่ได้รับการพัฒนา โดยมีขั้นทดลองการปฏิบัติดังนี้ 
   ๕.3.1 ให้ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากงานง่ายๆ ก่อน 
 ๕.3.2 ให้มีการทบทวนถึงเหตุผล และขั้นตอนวิธีการท างาน เพ่ือตรวจสอบว่าเข้าใจมากน้อย
เพียงใด และเรียนรู้วิธีการท างาน 
 ๕.3.3 ให้ผู้บังคับบัญชาช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่างๆ 
 ๕.3.4 กระตุ้นและให้ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีก าลังใจและมีความเชื่อมั่น ในตัวเองที่
จะเรียนรู้งานต่อไป 
 ๕.3.5 ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการสอนต่อไปเรื่อยๆ จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และ
สามารถปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้อง จึงยุติการสอน 
 

  ๕.4 ขั้นการติดตามประเมินผล 
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        พนักงานเทศบาลที่ได้รับการพัฒนาผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องติดตามประเมินผล ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ว่ามีผลของการพัฒนาเป็นอย่างไร ต้องให้ค าปรึกษาแนะน าอะไรบ้าง และการประเมินผลของการ
ปฏิบัติราชการ ว่ามีผลอย่างไร และต้องน ามาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาอะไรต่อไปอย่างไร  

๖. หลักสูตรการพัฒนา 
 

     จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความจ าเป็นในการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลสรรคบุรีทีก่ล่าวไว้
ข้างต้น สามารถก าหนดเป็นหลักสูตรการพัฒนาส าหรับพนักงานเทศบาล ในแต่ละต าแหน่ง ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือให้ครอบคลุมในความจ าเป็นของการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ทั้ง 5 ด้าน ได้ดังนี้  

 
๖.1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ มีดังนี ้
 ๖.1.1 บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น

ประมุข   
 ๖.1.2 หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
 ๖.1.3 งานธุรการและงานสารบรรณ 
 ๖.1.4 กลยุทธ์การน านโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ 
 ๖.1.5 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
 ๖.1.6 กฎหมายเบื้องต้นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
 ๖.1.7 เทคนิคการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในชุมชน 
 ๖.1.8 การจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 ๖.1.9 การสร้างวัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศ 
 ๖.1.10 การส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

 ๖.1.11 การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีแบบไร้พรมแดน (U-Learning) 
 ๖.1.12 การจัดวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง และภาคประชาชน 

     ๖.1.13 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทยที่มีผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๖.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ มีดังนี ้
 ๖.2.1 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาล  ที่จัดโดยกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด สว่นราชการอ่ืน หรือเทศบาลเป็นผู้จัดเอง  
 ๖.2.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง

ที่รับผิดชอบงานและใช้ทักษะเฉพาะด้าน ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด ส่วนราชการอ่ืน หรือ
เทศบาลเป็นผู้จัดเอง     

 

๖.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง มีดังนี้ 
 6.3.1 การจัดท าแผนที่ภาษี 
 6.3.2 การจัดเก็บภาษี การเร่งรัดภาษี และการบังคับผู้ค้างช าระภาษี 
 6.3.3 เทคนิคการประมาณราคาและการควบคุมงานก่อสร้าง 
 6.3.4 การด าเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 
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 6.3.5 การด าเนินการความรับผิดทางละเมิด 
 6.3.6 การพัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งของพนักงานเทศบาล  
     

๖.4 หลักสูตรด้านการบริหาร มีดังนี ้   
      ๖.4.1 การบริหารงานเทศบาล 

 ๖.4.2 การบริหารงานการคลัง 
 ๖.4.3 การบริหารงานช่าง 

 ๖.4.4 การบริหารงานการศึกษา             

๖.5 หลักสูตรการพัฒนาคุณสมบัติส่วนตัว มีดังนี ้
 6.5.1 การสร้างเสริมบุคลิกภาพ 
 6.5.2 การสร้างภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 
 6.5.3 การสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน   

           ๖.6 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 ๗.6.1 การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาล 

 ๗.6.2 การน้อมน ากระแสพระราชด ารัสสู่การปฏิบัติงาน 
 ๗.6.3 การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ     
 ทั้งนี้ ในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นไปตามต าแหน่ง และ
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับห้วงระยะเวลาในการพัฒนา งบประมาณ ตามความจ าเป็นและสถานะ  ทางการคลังที่
เทศบาลก าหนดไว้ 

๗. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการ 
 

 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล จะใช้วิธีการโดยเทศบาลจะด าเนินการเองกับส่งพนักงานเทศบาลเข้า
รับการพัฒนาจากหน่วยงานอ่ืนที่จะจัด เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริม  การปกครองท้องถิ่น
จังหวัด สถาบันการศึกษา เป็นต้น ส าหรับวิธีการพัฒนาใช้รูปแบบต่างๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด เช่น การอบรม การ
สัมมนา การศึกษาดูงาน และการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน กิจกรรมพัฒนาจิต เป็นต้น 
  ระยะเวลาด าเนินการในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ทั้ง 5 หลักสูตร จะ
ด าเนินการภายในระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 – 2563 ซึ่งในห้วงระยะเวลาดังกล่าวจะต้องให้
ครอบคลุมทั้ง 5 หลักสูตร และครอบคลุมจ านวนพนักงานเทศบาลทุกคนที่ต้องได้รับการพัฒนา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
ความจ าเป็นของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ห้วงระยะเวลาในการพัฒนา งบประมาณ และสถานะทางการคลังที่เทศบาล
ก าหนดไว้ 

๘. สถานที่ด าเนินการ 

  สถานที่ด าเนินการในการพัฒนาพนักงานเทศบาล กรณีท่ีเทศบาลเป็นผู้ด าเนินการเองให้ใช้ส านักงาน
เทศบาลต าบลสรรคบุรี เป็นสถานที่ด าเนินการ หากมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาพนักงานเทศบาล อาจใช้สถานที่อ่ืนที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพนักงานเทศบาลได้ โดยให้ค านึงถึงหลักสูตรที่ใช้ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
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  ส าหรับในกรณีที่เทศบาลส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาของหน่วยงานอื่น สถานที่ด าเนินการ ให้เป็นไป
ตามท่ีหน่วยงานนั้นเป็นผู้ก าหนด                                                              

๙. งบประมาณในการด าเนินการ 
 

  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป ี(รอบปีงบประมาณ 2561 – 2563) ใช้
งบประมาณของเทศบาลต าบลสรรคบุรี หรือใช้งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนทีเ่ป็นหน่วยงานจัดการพัฒนาพนักงาน 
เทศบาล 

๑๐. ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 
 

  ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลสรรคบุรี ได้ก าหนดผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการไว้ดังนี้ 
  1๐.1 การหาความจ าเป็นในการพัฒนา โดยการสัมภาษณ์ การสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ได้แก่ คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
สรรคบุรี 
  1๐.2 การจัดท าโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาพนักงานเทศบาลในกรณีท่ีเทศบาลด าเนินการเอง 
ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับในเทศบาล ทั้งนี้ ต้องสอดคล้องกับหลักสูตรที่เก่ียวข้องในการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลที่ก าหนดไว้ ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการพัฒนาพนักงานเทศบาลในภาพรวม ทั้งองค์กร ผู้รับผิดชอบ 
ไดแ้ก่ ส านักปลัดเทศบาล  
  1๐.3 การพิจารณาส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการพัฒนากรณีหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด ผู้รับผิดชอบ 
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาในแต่ละส่วนราชการในเทศบาล 
  1๐.4 ขั้นการทดลองปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาจะต้องมีการทดลอง การ
ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทดลองการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา  ทุกระดับที่
ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้นั้นสังกัดอยู่  
  1๐.5 การติดตามประเมินผล แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
        ๑๐.5.1 การติดตามผลการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับที่ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้
นั้นสังกัดอยู่  
        ๑๐.5.2 การประเมินผล ผู้รับผิดชอบ ได้แก่ ผู้บงัคับบัญชาที่จัดท าโครงการ/กิจกรรมในการ
พัฒนา ส าหรับการประเมินผลในภาพรวมทั้งองค์กร ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  ผู้รับผิดชอบ
ร่วม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการในเทศบาล 

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 ๑๑.1 เทศบาลมีแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี (๒๕61 – ๒๕๖3)  
 ๑๑.2 พนักงานเทศบาลมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม  ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
 ๑๑.3 เทศบาลมีความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
 ๑๑.4 พนักงานเทศบาลมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
 ๑๑.5 ประชาชนและหน่วยงานอ่ืนมีความเชื่อมั่น ยอมรับ และมีความพึงพอใจในการท างานของ
เทศบาล 



11 
 

 ๑๒. การติดตามและประเมินผล 
 

 เทศบาลมีการด าเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
 1๒.1 มอบหมายงานให้ผู้ที่ได้รับการพัฒนาปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
 1๒.2 เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา 
 1๒.3 ตรวจสอบผลการปฏิบตัิงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลง  เมื่อผู้บังคับบัญชา
แน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
 1๒.4 แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี และ
ส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  1๒.5 ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลต าบลสรรคบุรี (Core Team) ในแต่ละปี ได้คะแนน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗6.31 
  1๒.6 ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ในพ้ืนที่ที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล     
สรรคบุรี ไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 76.31 
  1๒.7 ประเมินผลความพึงพอใจของหน่วยงานอื่นที่ได้มาใช้บริการหรือมีการบูรณาการร่วมกับเทศบาล 
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗6.31 

 
                                           (ลงชื่อ)       ผู้เสนอแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
                                         (นางพัชรินทร์   รอดย้อย) 
                                  นกัทรัพยากรบุคคล 

 
                                           (ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
                                        (นายนิพิฐกัญจน์  ธัมมะจรยิา) 
                                 หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

 
         (ลงชื่อ)                     ผู้พิจารณาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
                                         (นายพรชัย   ธนาการณ)์ 
                                      ปลัดเทศบาล 
 

 
         (ลงชื่อ)                ผู้อนุมัตแิผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
                                       (นายไชยา   มว่งไทยงาม) 
                                    นายกเทศมนตรีต าบลสรรคบุรี 
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