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คานา
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ) ของเทศบาลตาบลอิสาณ ฉบับนี้
จั ดทาขึ้น ภายใต้กรอบยุ ทธศาสตร์ และแผนอัตรากาลั ง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ) โดยได้จัดให้ มีการ
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการของเทศบาลตาบล
อิสาณ ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลจากกระบวนการที่เป็น
ระบบ ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากาลัง การสารวจความต้องการฝึกอบรม
ของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลอย่างเป็นรูปธรรม
คณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาลตาบลอิสาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดาเนินการตามแผนพัฒนา
พนั กงานเทศบาลนี้ แล้ ว บุ คลากรของเทศบาลตาบลอิส าณ จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของ
ประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่ เทศบาลตาบลอิสาณได้ จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ) ไว้ ณ ที่นี้

เทศบาลตาบลอิสาณ
ตุลาคม 2560

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล

๑

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

11

ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพัฒนา

๑6

ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา

๑7

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา

34

ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล

36

ภาคผนวก
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหารการสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร
2. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
3. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
4. สาเนารายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ

ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
๑. บ่มเพาะ ปลูกฝัง และเสริมสร้างให้พนักงานเทศบาลตาบลอิสาณ และพนักงานจ้างเป็นมือ
อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนสูงสุด
๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลั กเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ได้กาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
๒.๑ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่างๆ เป็นต้น
๒.๒ ด้ า นความรู้ แ ละทั ก ษะเฉพาะของงานในแต่ ล ะต าแหน่ ง ได้ แ ก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
๒.๓ ด้านการบริห าร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริห ารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
๒.๔ ด้ า นคุ ณ สมบั ติ ส่ ว นตั ว ได้ แ ก่ การช่ ว ยเสริ ม บุ ค ลิ ก ที่ ดี ส่ ง เสริ ม ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและ
สื่อความหมายการเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
๒.๕ ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตาบลอิสาณ จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒ นาบุ คลากร พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖3 ขึ้น เพื่อให้ เป็นแนวทางในการพัฒ นาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากรเทศบาลตาบลอิสาณ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
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๒. วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตาบลอิสาณ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลอิสาณ มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖3
๓. พันธกิจ
เสริมสร้างพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างทุกระดับ ไปพร้อมกับการปรับกลไก
การบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๔. เป้าประสงค์
๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลอิสาณ อันประกอบด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน
โดยสามารถปฏิบัติงานให้ส อดคล้ องกับความจาเป็นในการปฏิบัติภ ารกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อ ม
สาหรับอนาคต เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่ได้ดาเนินการของแต่ละตาแหน่งงาน ร้อยละ ๑๐๐
๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลอิสาณ ทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อย่างเป็นมือ
อาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามแนวทางการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
๕.๑ แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
ในบริ บ ทของประเทศในปั จ จุ บั น ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ สภาวะการเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคั ญ ทั้ ง ใน
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ภาครัฐของไทยต้องมี
การปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันสมาชิกประเทศ ในภูมิภาคเดียวกัน และเพื่อการปฏิสัมพันธ์กันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ซึ่งมีแนวยุทธศาสตร์และนโยบายในการบูร
ณาการการทางานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้า (Inclusive Growth)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ (Internal
Process)
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เป้าหมายของการยกระดับขีดความสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ ๓ ประเด็น
๑. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
๒. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๓. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรภาครัฐที่มุ่งหวัง
๑. มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) โดยมีสมรรถนะในการทางาน ดังนี้
๑.๑ มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการทางานแบบบูรณาการ โดยทางานทั้งเชิงรุก และเชิงรับโดย
จัดทายุทธศาสตร์ร่วมของหน่วยงาน รักษาสมดุล รักษาประโยชน์ของภูมิภาค
๑.๒ ทางานเป็นทีม เน้นการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อ
ติดตามสถานการณ์ของหน่วยงานตลอดเวลา
๑.๓ มีความรู้เชิงลึกในภารกิจที่ตนเองปฏิบัติ รู้เขา รู้เรา ในประชาคมอาเซียน รวมไป
ถึงสิ่งที่ควรทา ไม่ควรทาในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน รู้ในแง่ยุทธศาสตร์องค์กร ผลกระทบจากนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับอาเซียน และรู้ทักษะต่างๆ เช่น การเจรจา การประชุมต่างๆ และมีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ทางาน เข้าใจและปรับใช้วิธีการทางาน ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากลระดับภูมิภาค
๒. มีความเป็นนานาชาติ (International)
๒.๑ มีความเปิดกว้างทางความคิด คิดเชิงบวกกับบริบทนานาชาติ ตัวอย่างคือ การ
เห็นประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี รู้หลักสากลนิยมมากพอที่จะสามารถสร้างสมดุล ระหว่างผลประโยชน์ของ
ประเทศ
๒.๒ มีความคิดเชิงบวก เห็ นประโยชน์ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน สร้าง
สมดุลในการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก และประเทศมหาอานาจ เคารพในความแตกต่าง และความ
หลากหลายของประชาคม
๒.๓ มีทักษะในการทางานในบริบทสากล พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพื่อนบ้าน เข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียม การเจรจากับประเทศสมาชิก มีความยืดหยุ่นในผลประโยชน์
ของประเทศ ขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
๓. มีความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator)
๓.๑ มีภ าวะผู้ นาเชิงรุ ก มียุทธศาสตร์ที่ชัด เจนในการนาภาคส่ ว นอื่ นๆ ของสั ง คม
ตระหนักและเข้าถึงผลประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ทุกภาคส่วนทางานร่วมกันเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการแข่งขัน
๓.๒ การบริ การที่เป็นเลิ ศ มีมาตรฐานในการให้ บริการในระดับ มาตรฐานสู่ ส ากล
โปร่งใส ลดอุปสรรค เพื่ออานวยความสะดวกให้ผู้รับริการ
๔. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
๔.๑ มีการตื่นตัวในการรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้งในวงกว้างและในเชิงลึก
๔.๒ สามารถคิด ริเริ่ม และมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่จ ะ
เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางในการลดอุปสรรคและความเสี่ยงได้
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๕.๒ แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ
๑. การบริ ห ารงานภาครั ฐ ที่ ป ระสบผลส าเร็ จ ประกอบด้ ว ยการมี ผู้ น าที่ มี ส มรรถนะสู ง มี
ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่เหมาะสม และมีการบริหารจัดการที่ดี
๒. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐต้องมีการจาแนกกลุ่มเป้าหมาย และกาหนดเป้าหมายการพัฒนา
ที่ชัดเจน
๓. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐต้อง เกิดความคุ้มค่าและตรงตามภารกิจของรัฐและความต้องการ
ของผู้ได้รับการพัฒนา
๕.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาข้าราชการทุกระดับให้สามารถเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
บริบทของอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
๕.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การกาหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้นา
และองค์กรสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกย่องข้าราชการ/ผู้นารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organization Integrity)
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ กาหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างในรูปแบบต่างๆ
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปลูกจิตสานึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระ
บรมราโชวาท
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ กาหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่
ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการวิจัย สารวจ ให้คาปรึกษาแนะนาและข้อมูล
ข่าวสารด้านธรรมภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
อย่างเข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ ๒.๕ กาหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคม
อาเซียน และสู่มาตรฐานสากล
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง
โอน ย้าย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เปิดโอกาสให้ ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กลยุ ท ธ์ ที่ ๔.๒ เปิ ด ให้ ป ระชาชน และหน่ ว ยงานอื่ น เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มและการ
ติดตามสถานการณ์การทางานของเทศบาล
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ตามมติ
ก.ถ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
๕.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖3 ของเทศบาลตาบลอิสาณ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๑.๑ แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร
๑.๒ แผนงานจัดทาระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วย
งานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลตาบลอิสาณ
๑.๓ แผนงานพัฒนาบุคลากร
๑.๔ แผนงานด้านพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน
ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน
๑.๕ แผนงานพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม
๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจาเป็น (หลักสูตรกลาง)
๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนากาลังคน
แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากาลังคน เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด

6
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากร
ในการจั ดทาแผนการพัฒ นาบุคลากรนั้น ได้มีการนาข้อมูล ในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผลและ
วิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทาแผนพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทาขึ้นนั้นสามารถนามาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กาหนดที่มาของข้อมูลเพื่อนามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ
1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร
2. การรวบรวมข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การสรุปจากแบบสอบถามสารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้
สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร
จากการสั มภาษณ์ผู้ บริหาร ซึ่งประกอบไปด้ว ย ผู้ บริห ารท้องถิ่น ปลั ดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้
1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ
2. การนาเทคโนโลยีมาใช้ในสานักงานเพิ่มขึ้น
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกาลังคนภาครัฐ
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน
6. การเสริ ม สร้ า งภาวะผู้ น าให้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะเรื่ อ งการพั ฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชา
สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญ ดังนี้
- โครงสร้างข้าราชการจาแนกแต่ละช่วงอายุ
- อัตราการสูญเสียจาแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา
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๑.๔ การวิเคราะห์บุคลากร
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนดไว้ เพื่อให้การอ่าน
ผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จุดแข็ง (Strengths)
มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตาแหน่ง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์
มีการกาหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
มีจานวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.

โอกาส (Opportunities)
๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนา ทต.ดี
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต ทต. ทาให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท
เพิ่มขึ้น

๑.
๒.
๓.
๔.

จุดอ่อน (Weaknesses)
การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค
ส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ
รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกาลังใจ ที่จะทาให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ทุ่มเทกาลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
ทางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก

ภัยคุกคาม(Threats)
ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความก้าวหน้าในวงแคบ
บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา
เศรษฐกิจ ทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด
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การวิเคราะห์ในระดับองค์กร
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่
๒. การเดินทางสะดวกทางานเกินเวลาได้
๓. อยู่ในวัยทางานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการ
ทางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

๑.
๒.

๓.
๔.

จุดอ่อน (Weaknesses)
๑. ขาดความกระตือรือร้น
๒. มีภาระหนี้สินทาให้ทางานไม่เต็มที่
๓. ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ
๔. พื้นที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทาให้บางสายงานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการสาธารณสุข
๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ
๖. สานักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆสาหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน

โอกาส (Opportunities)
ภัยคุกคาม(Threats)
นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน ๑. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจากความสัมพันธ์
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดาเนินการทางวินัย
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่มญาติพี่น้อง
ส่วนตาบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรู้ที่มี
สารสนเทศ
จากัดทาให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะ
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทางานได้ ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล
ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ
๓. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวนประชากร และภารกิจ
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
โครงสร้างปัจจุบัน
นายกเทศมนตรี
สัง่ การ /วางแผน/วินิจฉัย

ประเมินผล

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทาแผน ควบคุม
กากับดูแล

สั่งการ/กาหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบแล้ว
รายงาน
นายกเทศมนตรี
น

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

ทางานตามคาสั่ง
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้

การพัฒ นาบุ คลากรในโครงสร้ างใหม่ ข องเทศบาลตาบลอิส าณ จะเป็นการพัฒ นาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ มีคณะกรรมการทาหน้าที่วางแผนอัตรากาลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และ
ประเมิ น ผลเพื่ อ การเลื่ อ นระดั บ ต าแหน่ ง การพิ จ ารณาความดี ค วามชอบ และการต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลอิสาณที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้
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คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากาลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกเทศมนตรี

หัวหน้าหน่วยงานจัดทา
แผน ควบคุมกากับดูแล
สนับสนุน

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ให้ความเป็นธรรม

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทา

ส่งเสริม/สนับสนุน
ให้ความเป็นธรรมควบคุม
ตรวจสอบ

ทางานเป็นทีม
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้

วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล
“บุคลากรของเทศบาลตาบลอิสาณ จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต มีความรู้ความสามารถ
มีความชานาญการในหน้าที่ มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึง
พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ”

ส่วนที่ ๒
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสานึกในการพัฒนา
ตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการ
บริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบั ติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริห ารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้
มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและ
ประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล
2. เป้าหมาย
2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลอิสาณอันประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน
2. ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลอิสาณ ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85
2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลอิสาณทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลตาบลอิสาณได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุก การพัฒนาด้านบุคลากร
คนทุกตาแหน่งได้รับการ
๑.ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี ฝึกอบรมจะทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร
ดังนี้
- ความรู้พนื้ ฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
- ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตาแหน่ง
- ด้านการบริหาร
- ด้านคุณธรรม จริยธรรม
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการทางาน
ตลอดเวลา
๓.สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
สมาชิกเทศบาล ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖3

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ ทต.
อิสาณ

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
ทุกตาแหน่งได้รับการพัฒนา ๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง มี
ภายในระยะเวลา ๓ ปี
คุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒.การจัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นกลางทางการเมือง

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖3

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ ทต.
อิสาณ

หมายเหตุ
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน การพัฒนาด้านอื่น ๆ
ทุกตาแหน่งได้รับการพัฒนา ๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
ภายในระยะเวลา ๓ ปี
การทางาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
๒. ให้มีการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทางาน
๓. ส่งเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ
ดาเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝึกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให้
คาปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทางาน
และสถานที่บริการประชาชน

ระยะเวลาดาเนินการ
พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖3

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ ทต.
อิสาณ

หมายเหตุ
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มาตรการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ
๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจาทุกปี โดยมีประกาศ
เกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้
๑.๑ ความสม่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและส่วนรวม
๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทางานร่วมกัน เช่น การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น

มาตรการดาเนินการทางวินัย
๑. มอบอานาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทาผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน แล้วเสนอให้ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีทราบ
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง
ยกเว้นการกระทาผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบกาหนด
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
เทศบาล
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง

ส่วนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา

๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เทศบาลตาบลอิสาณ กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกตาแหน่ง
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท
๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
๙. พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม
๑๒.๑ การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
๑๒.๒ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑๓. จัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น
๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการ
เดียวกันได้
๔ ประเด็นที่ต้องพัฒนา
๔.๑ ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทางานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน
๔.๒ ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ
๔.๓ บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ
๔.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
๔.๖ วางแผนบริหารอัตรากาลังและปรับอัตรากาลังให้เหมาะสม
๔.๗ พัฒนาการกระจายอานาจ
๔.๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ

ส่วนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดาเนินการพัฒนา
วิธีการพัฒนา
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากร ของเทศบาลตาบลอิสาณ กาหนด
วิธีการพัฒนา ตามความจาเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้
๑. วิธีการดาเนินการ
๑.๑ การปฐมนิเทศ
๑.๒ การฝึกอบรม
๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน
๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนของเทศบาล
ในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน
๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา
๑.๖ การมอบหมายงาน
๑.๗ การให้การศึกษา
๒. แนวทางการดาเนินการ
การดาเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคลากรของ เทศบาลตาบล
อิสาณนอกจากมีวิธีการดาเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดาเนินการได้ กาหนดแนวทางการดาเนินการ
ไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ เทศบาลดาเนินการเอง
๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดาเนินการโดย
เทศบาลจัดส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม
๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานเทศบาล
ของเทศบาลตาบลอิสาณ เป็นผู้ดาเนินการ
๓. ระยะเวลาในการดาเนินการพัฒนา
๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61
๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62
๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4
๔. โครงการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
เทศบาลตาบลอิสาณ จึงได้จัดทาโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละตาแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕

.
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น
๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แต่งตั้งคณะทางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
๑.๓ กาหนดประเภทของความจาเป็น

๒. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดาเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

๓. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความความสาเร็จ ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง

วิธีการพัฒนา
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63)
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน (จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
2
2
2

หน่วยงานที่ดาเนินการ
ทต.
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด/
รองปลัด ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

๒

หลักสูตรเกีย่ วกับปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น:ประเทศไทย
4.0 หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

1. เพื่อเตรียมพรอมผูบริหารงานทองถิ่นกาว ปลัด/รองปลัด ได้รับการฝึกอบรม
สูยุค ประเทศไทย 4.0
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
2. เพื่อสรางผูบริหารงานทองถิ่น “นักคิด”
ที่สามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ
3. รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน
ดวยศาสตรของพระราชาและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ

2

2

2

/

๓

หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนัก
บริหารงานทั่วไป ให้มีทักษะ ความรู้
สมรรถนะหลักในการบริหางาและความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

หัวหน้าสานักปลัด/หัวหน้าฝ่าย
อานวยการ/หัวหน้าฝ่ายแบบแผน
และงบประมาณ ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

3

3

3

/

๔

หลักสูตรนักบริหารงานชางหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนัก
บริหารงานชาง ให้มีทักษะความรู้
สมรรถนะหลักในการบริหารงานและความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

ผู้อานวยการกองช่าง/หัวหน้าฝ่าย
โยธา/หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง ได้รับการฝึกอบรมอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง

3

3

3

/

ปลัด/รองปลัด ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
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ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน (จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
3
3
3

หน่วยงานที่ดาเนินการ
ทต.
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

5

หลักสูตรนักบริหารงานการคลังหรือ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของนัก
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
บริหารงานการคลัง ให้มีทักษะความรู้
สมรรถนะหลักในการบริหารงานและความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

ผู้อานวยการกองคลัง/หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง/หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
รายได้ ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง

6

หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักบริหารงานการศึกษา ให้มีทักษะความรู้
สมรรถนะหลักในการบริหารงานและความ
เข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

ผู้อานวยการกองการศึกษา/หัวหน้า
ฝ่ายบริหารการศึกษา ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

2

2

2

/

7

หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ให้มีทักษะ ความรู้ สมรรถนะหลัก
ในการบริหารงานและความเข้าใจในการ
บริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดลอม/หัวหน้าฝ่ายบริหาร
สาธารณสุข ได้รับการฝึกอบรมอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง

2

2

2

/

8

หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ให้มีทักษะ
ความรู้ สมรรถนะหลักในการบริหารงาน
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม/
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

2

2

2

/

20

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

9

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน (จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

หน่วยงานที่ดาเนินการ
ทต.
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

10 หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

11 หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไปหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

12 หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและ
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม
บรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่น การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ที่เกี่ยวข้อง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

13 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการเงินและ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม
บัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

14 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

15 หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานจัดเก็บ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม
รายได้ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

21

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน (จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

หน่วยงานที่ดาเนินการ
ทต.
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

16 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

17 หลักสูตรเกีย่ วกับนายช่างโยธาหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

18 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการ
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

19 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

20 หลักสูตรเกีย่ วกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

21 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการเกษตร
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

22 หลักสูตรเกีย่ วกับงานพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้และความเข้าใจใน พนักงานเทศบาล ได้รับฝึกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ละตาแหน่งให้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดียิ่งขึ้น

8

8

8

/

22

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน (จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
15
15
15

หน่วยงานที่ดาเนินการ
ทต.
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

23 หลักสูตรอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้องถิ่น 4.0 หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

พนักงานครูเทศบาล และพนักงาน
จ้างประจาศูนย์เด็กได้รับการ
ฝึกอบรม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

24 การประชุมประจาเดือนพนักงาน
เทศบาล

1. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงาน
2. เพื่อสรุปผลการดาเนินงานในแต่ละส่วน
ราชการ
3. เพื่อติดตามและปรับปรุงแก้ไขผลการ
ดาเนินงานของแต่ละส่วนราชการ

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
ทุกคน เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง

58

58

58

/

25 โครงการประชุมสัมมนาทบทวน
เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ พนักงานเทศบาลได้มีความรู้ความเข้าใจ
บ้านเมืองที่ดี
เกี่ยวกับการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

58

58

58

/

26 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
พนักงานเทศบาล

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

58

58

58

/

27 โครงการเสริมสร้างความรู้ตาม
พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

58

58

58

/

28 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
กรปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของ
ประชาชน

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
พนักงานเทศบาลทุกระดับตาแหน่ง

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

58

58

58

/

23

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค์

การดาเนินการ

29 โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
อปท.เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ. เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2540

ปีงบประมาณที่พัฒนา
ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63
(จานวน (จานวน (จานวน
คน)
คน)
คน)
58
58
58

หน่วยงานที่ดาเนินการ
ทต.
ส่งฝึกอบรม
ดาเนินการ กับหน่วยงาน
เอง
อื่น
/

30 กิจกรรม 5 ส.

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการทางานให้แก่บุคลากรทุกระดับ
และเพื่อให้บุคลากรมีความสามัคคีและเกิด
ความร่วมมือในองค์กร

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

58

58

58

/

31 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การปฏิบัติงาน

เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกีย่ วข้องใน และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
การปฏิบัติงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

58

58

58

/

32 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.
การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558

เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกใน และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2558

58

58

58

/

33 โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542 (ม. 100, 103 และ
103/7)

เพื่อให้พนักงานเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการ และพนักงานจ้าง ได้รับการฝึกอบรม
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2542

58

58

58

/

24

ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ลา
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

หมายเหตุ

หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

30,000

งบ ทต.

๓

หลักสูตรเกีย่ วกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ประเทศไทย 4.0
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

๔

หลักสูตรนักบริหารงานชางหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

๕

หลักสูตรนักบริหารงานการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

30,000

งบ ทต.

๖

หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

๗

หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

30,000

งบ ทต.

20,000

งบ ทต.

10

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

11

หลักสูตรเกีย่ วกับนักจัดการงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

12

20,000

งบ ทต.

20,000

งบ ทต.

14

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

๑5

หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

๒

๘
9

13

25

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

ลา
ดับที่
16

หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

17

หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

18

หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

20,000

งบ ทต.

19

หลักสูตรนักวิชาการเกษตรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

20

หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

20,000

งบ ทต.

21

หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

20,000

งบ ทต.

22

หลักสูตรเกีย่ วกับงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

20,000

งบ ทต.

23

หลักสูตรอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่น 4.0 หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
การประชุมประจาเดือนพนักงานเทศบาล

20,000

งบ ทต.

-

งบ ทต.

โครงการประชุมสัมมนาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล

10,900

งบ ทต.

541,600

งบ ทต.

10,900

งบ ทต.

15,500

งบ ทต.

13,100

งบ ทต.

24
25
26
27
28
29
30

โครงการ / กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความรู้ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพกร
ปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท.เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กิจกรรม 5 ส.

งบประมาณ

หมายเหตุ

-

26

ลา
ดับที่
16
17
18

ต.ค.
60

พ.ย.
60

ธ.ค.
60

ม.ค.
61

ก.พ.
61

มี.ค.
61

เม.ย.
61

พ.ค.
61

มิ.ย.
61

ก.ค.
61

ส.ค.
61

ก.ย.
61

หมายเหตุ

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติงาน
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ม. 100, 103 และ103/7)

4,600

งบ ทต.

15,500

งบ ทต.

10,900

งบ ทต.

27

ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
ลา
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

หมายเหตุ

หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

30,000

งบ ทต.

๓

หลักสูตรเกีย่ วกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ประเทศไทย 4.0
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

๔

หลักสูตรนักบริหารงานชางหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

๕

หลักสูตรนักบริหารงานการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

30,000

งบ ทต.

๖

หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

๗

หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

30,000

งบ ทต.

20,000

งบ ทต.

10

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

11

หลักสูตรเกีย่ วกับนักจัดการงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

12

20,000

งบ ทต.

20,000

งบ ทต.

14

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

๑5

หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

๒

๘
9

13

28

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ลา
ดับที่
16

หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

17

หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

18

หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

20,000

งบ ทต.

19

หลักสูตรนักวิชาการเกษตรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

20

หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

20,000

งบ ทต.

21

หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

20,000

งบ ทต.

22

หลักสูตรเกีย่ วกับงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

20,000

งบ ทต.

23

หลักสูตรอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่น 4.0 หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
การประชุมประจาเดือนพนักงานเทศบาล

20,000

งบ ทต.

โครงการประชุมสัมมนาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล

10,900

งบ ทต.

541,600

งบ ทต.

10,900

งบ ทต.

15,500

งบ ทต.

13,100

งบ ทต.

24
25
26
27
28
29
30

โครงการ / กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความรู้ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพกร
ปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท.เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กิจกรรม 5 ส.

งบประมาณ

หมายเหตุ

-

-

29

ลา
ดับที่
16
17
18

ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

หมายเหตุ

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติงาน
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ม. 100, 103 และ103/7)

4,600

งบ ทต.

15,500

งบ ทต.

10,900

งบ ทต.

30

ระยะเวลาการดาเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
ลา
ดับที่
๑

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

หมายเหตุ

หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

30,000

งบ ทต.

๓

หลักสูตรเกีย่ วกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ประเทศไทย 4.0
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

๔

หลักสูตรนักบริหารงานชางหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

๕

หลักสูตรนักบริหารงานการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

30,000

งบ ทต.

๖

หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

๗

หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

30,000

งบ ทต.

30,000

งบ ทต.

20,000

งบ ทต.

10

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

11

หลักสูตรเกีย่ วกับนักจัดการงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

12

20,000

งบ ทต.

20,000

งบ ทต.

14

หลักสูตรเกีย่ วกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

๑5

หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

๒

๘
9

13

31

ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

ลา
ดับที่
16

หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

17

หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

18

หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

20,000

งบ ทต.

19

หลักสูตรนักวิชาการเกษตรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

20,000

งบ ทต.

20

หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

20,000

งบ ทต.

21

หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

20,000

งบ ทต.

22

หลักสูตรเกีย่ วกับงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วข้อง

20,000

งบ ทต.

23

หลักสูตรอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่น 4.0 หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
การประชุมประจาเดือนพนักงานเทศบาล

20,000

งบ ทต.

โครงการประชุมสัมมนาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล

10,900

งบ ทต.

541,600

งบ ทต.

10,900

งบ ทต.

15,500

งบ ทต.

13,100

งบ ทต.

24
25
26
27
28
29
30

โครงการ / กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างความรู้ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพกร
ปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน
โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท.เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
กิจกรรม 5 ส.

งบประมาณ

หมายเหตุ

-

-

32

ลา
ดับที่
16
17
18

ต.ค.
62

พ.ย.
62

ธ.ค.
62

ม.ค.
63

ก.พ.
63

มี.ค.
63

เม.ย.
63

พ.ค.
63

มิ.ย.
63

ก.ค.
63

ส.ค.
63

ก.ย.
63

หมายเหตุ

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
ในการปฏิบัติงาน
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (ม. 100, 103 และ103/7)

4,600

งบ ทต.

15,500

งบ ทต.

10,900

งบ ทต.

33

ส่วนที่ ๕
งบประมาณในการดาเนินการพัฒนา
เทศบาลตาบลอิสาณ จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งปรากฏดังนี้
๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 713,000.-บาท
๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 166,600.-บาท
3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 30,000.-บาท
4) แผนงานการศึก ษา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ การศึก ษา หมวด ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 180,900.-บาท
5) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 77,500.-บาท
6) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 30,000.-บาท
7) แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวด
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 60,000.-บาท
8) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หมวด ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้
100,000.-บาท
2. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 713,000.-บาท
๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 166,600.-บาท
3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 30,000.-บาท
4) แผนงานการศึก ษา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ การศึก ษา หมวด ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 180,900.-บาท
5) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 77,500.-บาท

35
6) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 30,000.-บาท
7) แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวด
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 60,000.-บาท
8) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หมวด ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้
100,000.-บาท
3. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 713,000.-บาท
๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 166,600.-บาท
3) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
หมวด ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 30,000.-บาท
4) แผนงานการศึก ษา งานบริห ารทั่ว ไปเกี่ย วกับ การศึก ษา หมวด ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 180,900.-บาท
5) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 77,500.-บาท
6) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด ค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 30,000.-บาท
7) แผนงานเคหะและชุ ม ชน งานบริ ห ารงานทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เคหะและชุ ม ชน หมวด
ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตั้งจ่ายไว้ 60,000.-บาท
8) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หมวด ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งจ่ายไว้
100,000.-บาท

ส่วนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล
๑. องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตาบล
อิสาณ ประกอบด้วย
๑. รองนายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
3. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
4. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
7. ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
๖. นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของ
ของเทศบาลตาบลอิสาณ กาหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกเทศบาลตาบลอิสาณทราบ
การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสาคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดาเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดาเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
ความสาเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ
เทศบาลตาบลอิสาณตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้กาหนดแนวทางใน
การประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้
1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
2) การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ล ะปี งบประมาณ ซึ่งถือเป็นหั ว ใจ
สาคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะทาให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จ ตาม
เป้าหมายที่ เทศบาลตาบลอิสาณต้องการผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผน
พัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตาบลอิสาณให้มีคุณลักษณะตามที่เทศบาลตาบลอิสาณต้องการ โดยแบ่ง
สมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะประจาสายงาน
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1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency)
เป็น Competency ที่บุคลากรทุกตาแหน่งภายในเทศบาลต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency ที่
ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของเทศบาลตาบลอิสาณ ประกอบด้วย
1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รั บบริการ
อาจเป็นได้ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน
1.2) ความซื ่อ สัต ย์ คุณ ธรรมและจริย ธรรม การปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ที ่แ สดงออกถึง ความ
ซื่อสัตย์ สุจริตในการทางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์
ของสถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3) การมุ่ ง มั่ น เพื่ อ บรรลุ ค วามส าเร็ จ (Achievement Motivation): ความมุ่ ง มั่ น จะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่ านมาของตนเอง
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่เทศบาลกาหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย
1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการ
ทางาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน
1.5) การทางานเป็นทีม ความตั้งใจที่จ ะทางานร่ว มกับผู้ อื่น เป็นส่ ว นหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและดารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม
2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency)
เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตาแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาล
ตาบลอิสาณ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย
2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการทางาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จได้
2.2) ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ทั ก ษะความช านาญที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ
2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระทาหรือ
คุณลักษณะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาลตาบลอิสาณ
2.4) การใช้ทรั พยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิ ทธิภ าพ แสดงถึงการบริห าร
จัดการโดยคานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด
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รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจาปี
การพิจารณาความดีความชอบประจาปีบุคลากรเทศบาลตาบลอิสาณ อิงตามผลการประเมิน
การปฏิบัติงานประจาปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปี งบประมาณของเทศบาลตาบล
อิสาณ เป็นสาคัญ

บทสรุป
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตาบลอิสาณ สามารถ
ปรับเปลี่ยน แก้ไข เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับ ภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุ
ให้การพัฒนาบุคลากรบางตาแหน่งที่จาเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจาเป็น
อาจต้องทาการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ ครอบคลุ มภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับ นโยบาย
ถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ

ภาคผนวก

คาสั่งเทศบาลตาบลอิสาณ
ที่ 402/๒๕60
เรื่อง คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
………………………...............…………………..
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๕ ส่ ว นที่ 4 ได้ ก าหนดให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม
อัน จะทาให้ การปฏิบั ติห น้ า ที่ร าชการได้ อย่า งมีป ระสิ ทธิภ าพในการพัฒ นาผู้ ใต้บั งคั บบัญชานั้น จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย
๑. รองนายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
3. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
4. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
7. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
8. นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนกันยายนของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 31

เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)
นายกเทศมนตรีตาบลอิสาณ

คาสั่งเทศบาลตาบลอิสาณ
ที่ 401/๒๕60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
………………………...............…………………..
อาศั ย อ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนั ก งานเทศบาลจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนที่ 4
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 299 ให้เทศบาลจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทั ก ษะ ทั ศ นคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม อั น จะท าให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการในต าแหน่ ง นั้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 –
๒๕๖3) โดยจัดทาให้สอดคล้ องกับ แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ของ
เทศบาลตาบลอิสาณ ดังนี้
๑. นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล
กรรมการ
3. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
4. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
7. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ
8. นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้าที่จัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตาบลอิสาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 - 2563 เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร อันจะทาให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)
นายกเทศมนตรีตาบลอิสาณ

บทสรุป
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลอิสาณ
......................................................
การสารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลอิสาณ วัตถุประสงค์
เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดทาแผนฝึกอบรมประจาปีให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
การพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตาบลอิสาณ
จากผลการสารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 58 คน จากทั้งหมด 7 ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 100)
ตารางที่ 1 แสดงจานวนและร้อยละของเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
25
43.10
หญิง
33
56.90
รวม
58
100.00
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นพนักงานเทศบาลเพศหญิง จานวน
33 คน คิดเป็นร้อยละ 56.90 พนักงานเทศบาลเพศชาย จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 43.10
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ

จานวน (คน)

ร้อยละ

21 – 30 ปี
13
22.41
31 – 40 ปี
30
51.72
41 – 50 ปี
14
24.14
51 ปีขึ้นไป
1
1.72
รวม
58
100.00
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีช่ว งอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มากที่สุ ด
จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 รองลงมาพนักงานเทศบาลที่มีอายุ 41 - 50 ปี จานวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.14 และพนักงานเทศบาลที่มีอายุ 21 - 30 ปี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41 และ
พนักงานเทศบาลที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป น้อยทีสุด จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.72

ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้อยละของระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ

จานวน (คน)

ร้อยละ

ต่ากว่ามัธยมศึกษา
2
3.45
มัธยมศึกษา /ปวช. / ปวส.
16
27.59
ปริญญาตรี
26
44.83
ปริญญาโท
14
24.14
ปริญญาเอก
0
0.00
รวม
58
100.00
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุดจานวน
คน คิดเป็นร้อยละ 51.72 รองลงมาการศึกษาระดับมัธยมศึกษา /ปวช. / ปวส. จานวน 16 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.59 และระดั บ ปริ ญ ญาโท จ านวน 14 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 24.14 และระดั บ การศึ ก ษาต่ ากว่า
มัธยมศึกษา น้อยทีสุด จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45
ตารางที่ 4 แสดงจานวนและร้อยละของประเภทตาแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ

จานวน (คน)

ร้อยละ

พนักงานเทศบาล/พนักงานครู
22
37.93
เทศบาล
ลูกจ้างประจา
1
1.72
พนักงานจ้างตามภารกิจ
21
36.21
พนักงานจ้างทั่วไป
14
24.14
รวม
58
100.00
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเป็นพนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล
มากที่สุดจานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 37.93 รองลงมาพนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.21 และพนักงานจ้างทั่วไป จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 24.14 และลูกจ้างประจาน้อยทีสุด
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.72

ตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของประสบการณ์ในการทางานของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ

จานวน (คน)

ร้อยละ

1 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 ปีขึ้น

11
18.97
31
53.45
13
22.41
3
5.17
รวม
58
100.00
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการทางาน 6 – 10 ปี
มากที่สุดจานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 53.45 รองลงมา 11 – 15 ปี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
22.41 และ 1 – 5 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.97 และ 16 ปีขึ้นไป น้อยที่สุด จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.17
ตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของความสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใดของ
ปีงบประมาณของผู้ตอบแบบสอบถาม
อายุ
ช่วงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
ช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน
ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ

11
31
13
58

18.97
53.45
22.41
100.00

ความสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใดของปีงบประมาณ
ส่ ว นใหญ่ ข องผู้ ต อบแบบสอบถามพอใจที่ จ ะเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมในช่ ว งเดื อ นมี น าคม –
มิถุนายน จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 53.45 พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเดือนกรกฎาคม –
กันยายน จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41 และพอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเดือนตุลาคม –
กุมภาพันธ์ น้อยที่สุด คือ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 18.97

ตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของหลักสูตรความต้องการของบุคลากร
หลักสูตรที่มีความต้องการมากที่สุดตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ
หลักสูตร

จานวน (คน)

ร้อยละ

หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตาแหน่ง
48
82.76
หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
58
100.00
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
33
56.90
หลักสูตรด้านการบริหาร
5
8.62
หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
58
100.00
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
44
แต่ละสายงาน
75.86
หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร
19
32.76
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามหลักสูตรที่พนักงานเทศบาลต้องการมากที่สุด
คือ หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ และหลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม และหลักสูตร
ด้านการบริหารเป็นหลักสูตรที่มีความต้องการพัฒนาน้อยที่สุด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จากผลการสารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลตาบลอิสาณจะเป็นข้อมูลให้
ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของบุคลากรใน
สั ง กั ด เทศบาลต าบลอิ ส าณทุ ก ระดั บ ต าแหน่ ง เป็ น การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จริ ง มา
ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่ าใช้จ่าย การประเมินติดตามผล
การฝึกอบรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อประโยชน์ต่อ
เทศบาลตาบลอิสาณ
……………………………………………

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
ครั้งที่ ๑/๒๕60
วันที่ 8 กันยายน ๒๕60 เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลอิสาณ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
.................................................
ผู้มาประชุม
๑.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา
นายกเทศมนตรีตาบลอิสาณ
นายคมกริช สายชมภู
ปลัดเทศบาลตาบลิสาณ
นายสมศักดิ์ ขาวรัมย์
ผู้อานวยการกองช่าง
นางสาวปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นายประภาส คงเทียมศรี ผู้อานวยการกองการศึกษา
นางรัตติมา มะลิงาม
ผู้อานวยการกองคลัง
นางปฐมา ไวยวุฒินันท์
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายปริญญา บุ้งทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา ประธานคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และมอบหมาย
ให้ นายคมกริช สายชมพู ปลัดเทศบาล ดาเนินการประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ
- แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ตามคาสั่งเทศบาลตาบลอิสาณ
ที่ 401/๒๕60 ลงวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕60 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนที่ 4
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 299
มติที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี

2
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
ปลัดเทศบาล
- การจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่กาหนดหลักเกณฑ์ในการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาครอบคลุมทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่
โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งาน
ฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการ
บริการประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การ
ประสานงาน เป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น
มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพ
อนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข
- ประกอบกับงานการเจ้าหน้าที่ ได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถาม เรื่อง
ความต้องการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาล เพื่อสรุปหาองค์ความรู้แต่ละงาน
ที่มีความต้องการฝึกอบรม และนาไปเป็นทิศทางในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ปีงบประมาณ ๒๕61 - 2563 สรุปผลความต้องการฝึกอบรมดังนี้
1. ความสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใดของปีงบประมาณส่วนใหญ่
ของผู้ตอบแบบสอบถามพอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเดือนมีนาคม – มิถุนายน
จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 53.45 พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงเดือน
กรกฎาคม – กันยายน จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 22.41 และพอใจที่จะเข้า
รับการฝึกอบรมในช่วงเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ น้อยที่สุด คือ จานวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.97
๓. บุคลากรมีความต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตาแหน่ง
2. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
3. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ
4. หลักสูตรด้านการบริหาร
5. หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม
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6. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
แต่ละสายงาน
7. หลักสูตรการบริหารจัดการองค์กร
- ให้นางสาวจิดาภา คงดี นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
นักทรัพยากรบุคคล

- การจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) นั้น
จะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖3)
และเทศบัญญัติฯ ของเทศบาล ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมีการ
พัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง จึงร่างโครงการฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร ให้
คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ
ให้เหมาะสมกับองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:ประเทศไทย 4.0 หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. หลักสูตรนักบริหารงานชางหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. หลักสูตรนักบริหารงานการคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคมหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
10. หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
11. หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
12. หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
13. หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการตรวจสอบภายในหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
14. หลักสูตรนายช่างโยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
15. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
16. หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
17. หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
18. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
19. หลักสูตรนักวิชาการเกษตรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
20. หลักสูตรนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
21. หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
22. หลักสูตรเกี่ยวกับงานพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
23. หลักสูตรอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้องถิ่น 4.0 หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
24. การประชุมประจาเดือนพนักงานเทศบาล
/25.โครงการ...
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ประธานฯ
ปลัดฯ

ที่ประชุม

25. โครงการประชุมสัมมนาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
26. โครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล
27. โครงการเสริมสร้างความรู้ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
28. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพกรปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน
29. โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของ อปท.เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540
30. กิจกรรม 5 ส.
31. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
32. โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
33. โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 (ม. 100, 103 และ103/7)
- ขอให้คณะกรรมการเสนอความคิดเห็นในการกาหนดตัวชี้วัดและเป้า
หมายการพัฒนาบุคลากร ควรจะทาอย่างไร
- ขอเสนอการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
1. ควรกาหนดเป้าหมายให้บุคลากรทุกตาแหน่งได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ต่อปี
2. การกาหนดตัวชี้วัดควรคิดเป็นร้อยละของบุคลากรทั้งหมด ให้ได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อย ร้อยละ 80
- มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี ประธานฯ
- เมื่อที่ประชุมไม่มีอะไรเสนอหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา ๑๕.๐๐ น.
ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นายปริญญา บุง้ ทอง)
กรรมการ /เลขานุการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
( นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)
ประธานกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)
ครั้งที่ ๑/ ๒๕60
วันที่ 8 กันยายน ๒๕60 เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลอิสาณ อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
.................................................
ผู้เข้าประชุม
ที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1

นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา
นายกเทศมนตรีตาบลอิสาณ

ประธานกรรมการ

2

นางสาวสาธิตา ชยารักษ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตาบลอิสาณ
นายอาทิตย์ ตั้งฉัตรชัย
ผู้อานวยการกองช่าง
นางสาวสิริมา สิลินทบูรณ์
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
นางพัทญา ครบสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการ
แทน
ผู้อานวยการกองการศึกษา
นางอรุณี พิมพ์เพราะ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวจิดาภา คงดี
นักทรัพยากรบุคคล

กรรมการ

3
4
5

6
7

ลายมือชื่อ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ/
เลขานุการ

หมายเหตุ
*นางสาวสาธิตา ชยารักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อานวยการกองคลัง
**นางพัทญา ครบสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

