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Human Development Planning

คํานํา
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) ของเทศบาลตําบลหวานใหญฉบับนี้ จัดทําขึ้น
ภายใตกรอบยุทธศาสตรและแผนอัตรากําลัง ๓ ป(พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66) โดยไดจัดใหมีการประชุมสัมมนา
ผูบริหารและบุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมขอมูลจากทุกสวนราชการของเทศบาลตําบลหวานใหญ ซึ่งทําให
ไดขอมูลที่สามารถนํามาใชในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เปนระบบ ไดแก การวิเคราะห
ภาระงานเพือ่ ประกอบการวิเคราะหอัตรากําลัง การสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ ตลอดจน
ขอสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม โดย
มุงเนนที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แหงรัฐ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางไทยแลนด 4.0
คณะผูบริหารเทศบาลตําบลหวานใหญหวังเปนอยางยิ่งวา หากไดดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรนี้แลว บุคลากรของเทศบาลตําบลหวานใหญจะเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจของประชาชน
สามารถสรางผลงานที่ดีมีมาตรฐานใหแกเทศบาลตําบลหวานใหญสําหรับองคกรที่ใหการบริการประชาชนไดดี
ยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) ไว ณ ที่นี้
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ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลหวานใหญ พ.ศ.2564 2566
- รายงานการประชุมจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลหวานใหญ พ.ศ. 2564 - 2566
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลหวานใหญ
(2564-2566)
- ประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566

สวนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
๑.๑ ประกาศ ก.ท.จังหวัดมุกดาหาร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ในสวนที่ 4 การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ขอ 297 กําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรม และจริยธรรมอันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาผูไดรับ
การบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผน ของ
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลตอง
ดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) กําหนด เชน
การพัฒนา ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรม
ทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได หากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับความ
จําเปนในการพัฒนาของแตละ เทศบาลก็ใหกระทําได ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่เทศบาล
พิจารณา เห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหเทศบาล
สามารถ เลือกใชวิธีการพัฒนาอื่นๆ ได และอาจกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) เทศบาลตนสังกัด หรือสํานักงาน
คณะกรรมการ พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) รวมกับเทศบาลตนสังกัด หรือเทศบาลตนสังกัด รวมกับสวน
ราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได ในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของเทศบาล นั้น
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เทศบาลตําบลหวานใหญ อําเภอหวานใหญ จังหวัด
มุกดาหาร จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2564 - 2566 ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการ พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลหวานใหญ เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกทั้ง
ยังเปนการ พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตําบลหวาน
ใหญในการ ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนา 5 ดาน ไดแก
(1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เชน ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของนโยบายตางๆ เปนตน
(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห
งานการเงิน งานดานชาง ฯ
/(3) ดานการบริหาร

-2(3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเปนตน
(4) ด านคุ ณสมบั ติ ส ว นตั ว ได แก การช ว ยเสริ มบุ คลิ กที่ ดี ส งเสริ มให ส ามารถปฏิ บั ติ งาน
รวมกับบุคคลอื่นไดยอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
(5) ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติงานอยางมีความมีความสุข เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เทศบาลตําบลหวานใหญ จึงได
จัดทํ าแผนพัฒ นาบุคลากร ประจํ าป งบประมาณ 2564 - 25๖6 ขึ้ น เพื่อใช เป นแนวทางในการพั ฒนา
บุคลากร เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู บริห าร อีกทั้งยั งเป นการพัฒ นาเพื่อเพิ่มพู นความรู
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลหวานใหญ ในการปฏิบัติงานราชการและ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรจะต องมี การรวบรวมและจั ด ทํ า ฐานข อมู ล ข า วสารให ค รบถ ว น
ทันสมัย ซึ่งไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยขอมูลควรแสดง
แนวโน มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิ กลักษณะของบุคลากรแต ละคน ความตองการ ความคาดหวั ง และความ
ตองการของบุคลากรในองคกร การวิ เคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเปนการประเมินโดย
วิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนา รวมทั้ง
การวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของบุคลากรในองคกร อันเปนสภาพแวดลอมภายในองคกร ซึ้งทั้งหมดเปนการ
ประเมินสถานภาพในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา ปจจุบันบุคลากรในองคกรสถานภาพการพัฒนาอยูจุด
ไหน สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต
1.2 ภาวการณเปลี่ยนแปลง
ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ตางๆ โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อ
แสวงหารูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรู ภายในองคการ เพื่อใหองค การสามารถใช และพัฒ นาความรู ที่มีอยู ภายใน
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม
๑.3 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎี กาว าด ว ยหลั กเกณฑ และวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริ มและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิท ธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์”
/“ในการบริหาร

-3“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มี
ผลกระทบต อประเทศไทยโดยตรง ซึ่ งในการบริห ารราชการตามพระราชกฤษฎี กานี้จ ะตองเปลี่ ย นแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจน
ตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถ
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อ
การนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ”

สวนที่ ๒
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
2.วัตถุประสงค
๒.๑ วัตถุประสงค
1) เพื่อใหผูเขารับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล ไดเรียนรูแบบแผนของ
ทางราชการ หลั ก และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ร าชการ เข า ใจถึ ง บทบาทและหน า ที่ แ ละแนวทางการปฏิ บั ติ ต น
เปนขาราชการที่ดี ตามหลักสูตรที่ ก.ท.กําหนด
2) เพื่อใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
3) เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
๔) เพื่อใหผูบังคับบัญชามีหนาที่พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕) เพื่ อให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ดู แ ล และการพั ฒ นา
ผูอยูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผูอยูใตบังคับบัญชาที่เพิ่งยายหรือโอนมาดํารง
ตําแหนง ซึ่งอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน
6) เพื่อพัฒนาคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล มีความสามารถในการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
7) เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับเทศบาลตําบลหวานใหญ
/8) เพื่อใหมีการ

-48) เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนา
ตนเองใหเกิดขึ้นกับบุคลากรของเทศบาลตําบลหวานใหญ
9) เพื่ อ ให บุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลหว า นใหญ ปฏิ บั ติ ง านอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลมากที่สุด
10) เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้
(๑) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
(๒) ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง
(๓) ดานการบริหาร
(๔) ดานคุณสมบัติสวนตัว
(๕) ดานศีลธรรมคุณธรรม
๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา
2.2.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหวานใหญประกอบดวย
๑) การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คณะผูบริหาร
2) การพัฒนาสมาชิกทองถิ่น สภาเทศบาล
๓) การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนักงานเทศบาล
๔) การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พนักงานจาง
๕) การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ในการสงเสริมใหพนักงานเทศบาล พนักงานจางให
ไดรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
๒.2.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหวานใหญ ทุกคนที่ไดเขารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู
ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบานเมืองที่ดี

มากขึ้น

2.3 วิสัยทัศนการพัฒนาบุคลากร
1) มุงพัฒนาทักษะบุคคลขององคกรใหเขมแข็ง
2) พั ฒ นาบุ คคลขององค กรให มีความรู ความสามารถ ประสบการณ การทํ างานเพิ่ มพู น
3) เพื่อเปนการสรางทัศนคติที่ดีในการทํางานตอองคกร เพื่อรวมงาน ผูบังคับบัญชา

2.4 การวิเคราะหบุคลากร
การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซึ่งเปนการ
วิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดไว เพื่อใหการอาน
ผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงายการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลหวานใหญ เปนการ
สรางความเขมแข็งของชุมชนในการรวมคิดรวมแกไขปญหารวมสรางรวมจัดการทํา สงเสริมความเขมแข็ง ของ
ชุมชนในเขตพื้นของเทศบาลตําบลหวานใหญ ใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ในทุกดานการพัฒนาเทศบาล
จะสมบูรณไดจําเปนตองอาศัยความรวมมือของชุมชน ในพื้นที่ที่ใหเกิดความตระหนักรวมกันแกไขปญหาและ
ความเขาใจในแนวทางแกไขปญหากันอยางจริงจัง
/ในการนี้ เทศบาล

-5ในการนี้ เทศบาลตําบลหวานใหญยังไดเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาในทุกกลุมทุก
วัยของประชาชน นอกจากนั้นยังไดเนนการสงเสริมและสนับสนุนใหการศึกษาเด็กกอนวัยเรียนและพัฒนา
เยาวชนใหพรอมที่จะเปนบุคลากรที่มีคุณประโยชนโดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบการศึกษา สวนดาน
พัฒนาอาชีพนั้ น จะเนนพัฒ นาเศรษฐกิจ ชุมชนพึ่ งตนเองในท องถิ่น การวิเ คราะหภารกิ จ อํานาจหน าที่ของ
เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และรวมรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล
และดําเนินการตามภารกิจของเทศบาลใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบลนโยบายของรัฐ และนโยบายของผูบริหารทองถิ่น ทั้งนี้สามารถ
วิเคราะหภารกิจใหตรงกับสภาพปญหา ซึ่งภารกิจดังกลาวถูกกําหนดอยูในแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรจะตองมีการรวบรวมและจัดทํา
ฐานขอมูลขาวสารใหครบถวน ทันสมัย ซึ่งไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม ฯลฯ โดยขอมูลควรแสดงแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแตละคน ความตองการ
ความคาดหวัง และความตองการของบุคลากรในองคกร การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกที่
มีผลตอการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของบุคลากรในองคกร อันเปนสภาพแวดลอมภายใน
องคกร ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา ปจจุบันบุคลากรในองคกร
สถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต
โดยมุงเนนที่จะพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลแหงรัฐ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนา
แลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางไทยแลนด 4.0
โดยใชเทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน กําหนดวิธีการดําเนินการดังนี้
- ปจจัยภายใน (Internal Environment Analysis) ไดแก
1) S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัย
ภายใน เปนขอดีที่ เกิดจากสภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน
จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ
2) W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจาก
ปจจัยภายใน เปน ปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตอง
หาวิธีในการแกปญหานั้น
- ปจจัยภายนอก (External Environment Analysis) ไดแก
1) O มาจาก Opportunities หมายถึ ง โอกาส เป น ผลจากการที่
สภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอื้อประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจาก
จุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้ นเปนผลมาจากสภาพแวดลอม
ภายใน ผูบริหารที่ดีจะตองเสาะ แสวงหาโอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น
2) T มาจาก Threats หมายถึ ง อุ ป สรรค เป น ข อ จํ า กั ด ที่ เ กิ ด จาก
สภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่งการบริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ที่
เกิดขึ้นใหไดจริง
/วิเคราะหปจจัย

-6วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตําบลหวานใหญ (ระดับตัวบุคลากร)

จุดแข็ง (Strengths)
๑. มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง
ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน
ตอเหตุการณ
๒. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
๓. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
ใหทันสมัยอยูเสมอ
๔. มีจํานวนเจาหนาที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
๕. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

จุดออน (Weaknesses)
๑. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค
สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน
๒. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูที่เปนระบบและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
๓. เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความ
รับผิดชอบตองานทีป่ ฏิบัติคอนขางนอย
๔. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด
รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจ
และขวัญกําลังใจ ที่จะทําใหขาราชการและ
เจาหนาที่ทุมเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
๕. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก

โอกาส (Opportunities)

ภัยคุกคาม(Threats)

๑. ประชาชนรวมมือพัฒนากับเทศบาลเปนอยางดี
๒. มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคน
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยูกระจายทั่วเขตเทศบาล ทําใหรู
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนไดดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรีปริญญาโท
เพิ่มขึ้น

๑. ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
๒. กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. มีความกาวหนาในวงแคบ
๔. บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญหา
เศรษฐกิจ ทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด

/วิเคราะหปจจัยภายใน

-7วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)
ของเทศบาลตําบลหวานใหญ (ระดับองคกร)
จุดแข็ง (Strengths)
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไมตองการยายที่
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว
๔. มีความรูเฉลีย่ ระดับปริญญาตรี
๕. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจในการ
ทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี
๖. มีระบบบริหารงานบุคคล

โอกาส (Opportunities)

จุดออน (Weaknesses)
๑.ขาดความกระตือรือรน
๒.มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มที่
๓.ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ
๔.พื้นที่พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมี
บุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี
๕.วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไมมี/ไมพอ
๖.สํานักงานแคบ ขอมูลเอกสารตาง ๆสําหรับใชอางอิง
และปฏิบัติมีไมครบถวน

ภัยคุกคาม(Threats)

๑. นโยบายรัฐบาลเอื้อตอการพัฒนาและการแขงขัน ๑.มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธ
๒. กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ
แบบ เครือญาติ ในชุมชน การดําเนินการทางวินัย
ปกครองทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน
เปนไปไดยากมักกระทบกลุมญาติพี่นอง
สวนทองถิ่นดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี
๒.ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานความรูที่มี
สารสนเทศ
จํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูใหหลากหลายจึงจะ
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทํางานได ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล
๔. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานของ
๓.งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวนประชากร และภารกิจ

/การวิเคราะห

-8-

การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร
โครงสรางปจจุบัน
นายกเทศมนตรี

ประเมินผล

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผน ควบคุม
กํากับดูแล

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป
ตามระเบียบแลว
รายงาน
นายกเทศมนตรี
น

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

ทํางานตามคําสั่ง
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม
ยุทธศาสตรได

การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมของเทศบาลตําบลหวานใหญจะเปนการพัฒนาโดยให
ประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด โดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพันธกันเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ
มีคณะกรรมการทําหนาที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และประเมินผลเพื่อการ
เลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลหวานใหญที่จะปรับปรุงจึงเปนดังนี้

/คณะกรรมการ

-9คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากําลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกเทศมนตรีตําบลหวานใหญ
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ใหความเปนธรรม

หัวหนาหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน

สงเสริม/สนับสนุน
ใหความเปนธรรมควบคุม
ตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา

ทํางานเปนทีม
ฝกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตรได

/การพัฒนาดานบุคลากร

- 10 –
วัตถุประสงคและเปาหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อใหพนักงานเทศบาลทุก การพัฒนาดานบุคลากร
คนทุกตําแหนงไดรับการ
๑.สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ป ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ
และทัศนคติที่ดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร
ดังนี้
- ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
- การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
- ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง
- ดานการบริหาร
- ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอ
อยางเต็มที่ โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให
ศึกษาตอ และสงเสริมใหเพิ่มพูนความรูในการทํางาน
ตลอดเวลา
๓.สนับสนุนใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง
สมาชิกเทศบาล ผูบริหาร และประชาชน ไดมีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพื่อใหมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น

วิธีการ
ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ศึกษาดูงาน
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- ใหทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.๒๕64 - ๒๕๖6

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ
เทศบาลตําบล
หวานใหญ

/การพัฒนาดานจริยธรรม

หมายเหตุ

- 11 วัตถุประสงคและเปาหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อใหพนักงานเทศบาลทุกคน การพัฒนาดานจริยธรรม คุณธรรม
ทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา ๑.สงเสริมจริยธรรมเพื่อใหพนักงานเทศบาล พนักงานจาง มี
ภายในระยะเวลา ๓ ป
คุณภาพ มีความรู มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสม
๒.การจัดทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม
๔.มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข วางตัวเปนการทางการเมือง

วิธีการ
ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ
ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.๒๕64 - ๒๕๖6

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ
เทศบาลตําบล
หวานใหญ

หมายเหตุ

/การพัฒนาดานอื่น ๆ

- 12 วัตถุประสงคและเปาหมาย
แผนงาน/โครงการ
เพื่อใหพนักงานเทศบาลทุกคน การพัฒนาดานอื่น ๆ
ทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา ๑. สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
ภายในระยะเวลา ๓ ป
การทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว
๒. ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน
๓. สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส

วิธีการ
ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้
- ปฐมนิเทศ
- ฝกอบรม
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ /
สัมมนา
- การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอื่น ๆ
- ปรับปรุงสถานที่ทํางาน
และสถานที่บริการประชาชน

ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ.๒๕64 - ๒๕66

งบประมาณ
ตามเทศ
บัญญัติ
เทศบาลตําบล
หวานใหญ

หมายเหตุ

- ๑3 -

สวนที่ ๓
หลักสูตรการพัฒนา
๓.๑ หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6)
เทศบาลตําบลหวานใหญ กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละตําแหนงตอง
ไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
3.1.๑. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ไดแกความรูเกี่ยวกับ
๑) รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60
๒) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒469 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
๓) พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๕) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๖) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๗) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๘) กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
๙) ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการ
แผนดิน
3.1.๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ไดแกความรูเกี่ยวกับ
๑) พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐
๒) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕
๓) พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.๒๕๐๘
๔) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
๕) พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
6) พระราชพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
7) ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามหนาที่ความ
รับผิดชอบในแตละตําแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน
3.1.๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
1) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่ที่รับผิดชอบ
2) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
3.) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
4) หลักสูตรดานการบริหาร
5) หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง
6) การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
/7. การสงเสริม
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7) การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
8) พัฒนาระบบ IT ใหมีประสิทธิภาพ
9) เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม
๑0) มนุษยสัมพันธในองคกร
๑1) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
(๑) การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
(๒) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
๑2) จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถึงหลักสูตรที่สวนราชการหรือหนวยงานตางๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน
๒. หลักสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการ
เดียวกันได
3.2 ประเด็นที่ตองพัฒนา
๑) ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน
๒) ควรมีการพัฒนาองคความรูเพื่อสรางขาราชการใหเปนมืออาชีพ
๓) บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ
๔) พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
๕) พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ
๖) วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม
๗) พัฒนาการกระจายอํานาจ
๘) พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ
3.3 มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ
1) มี การมอบรางวั ล ให พ นั ก งานเทศบาล และพนั กงานจ า ง ดี เ ด น เป น ประจํ า ทุ ก ป โดยมี
ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑทั่วไป ดังนี้
(๑) ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ
(๒) มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน
(๓) การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม
(๔) การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและสวนรวม
๒) จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ
๓) จัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ การพบปะสังสรรค เปนตน
3.4 มาตรการดําเนินการทางวินัย
๑) มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัยไม
รายแรงไดในขั้นวากลาวตักเตือน แลวเสนอใหปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีทราบ
๒) มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง
ยกเวนการกระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเปนกฎเหล็ก คือ
/(๑) การดื่มสุรา
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(๑) การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานที่ราชการ
(๒) การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบกําหนด
(๓) การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
เทศบาล
(๔) การทะเลาะวิวาทกันเองของพนักงานในองคกร

สวนที่ ๔
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
4.วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
4.1 วิธีการพัฒนา
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และบุคลากรของเทศบาลตําบลหวานใหญ
กําหนดวิธีการพัฒนา ตามความจําเปนและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใชวิธีดังนี้
4.1.๑. วิธีการดําเนินการ
๑) การปฐมนิเทศ
๒) การฝกอบรม
๓) การศึกษาหรือดูงาน
๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจําเดือนของ
เทศบาลในการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน
๕) การสอนงาน การใหคําปรึกษา
๖) การมอบหมายงาน
๗) การใหการศึกษา
4.1.2 แนวทางการดําเนินการ
การดํ าเนิน การพั ฒนาพนักงานเทศบาล พนั กงานจาง และบุคลากรของเทศบาล
ตําบลหวานใหญนอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ขอ 4.1.๑ แลว แนวทางในการดําเนินการได กําหนดแนวทาง
การดําเนินการไว ๓ แนวทาง ดังนี้
1) เทศบาลดําเนินการเอง
๒) สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูดําเนินการ
โดยเทศบาลจัดสงพนักงานเทศบาลเขารับการอบรม
๓) สวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ดําเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนา พนักงาน
เทศบาลของเทศบาลตําบลหวานใหญเปนผูดําเนินการ
4.1.๓ ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา
๑) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕64
๒) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕64 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕65
๓) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕65 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕66
/4.1.4 โครงการ
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4.1.4 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลหวานใหญ จึงไดจัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรูพื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของ
งานในแตละตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการตาง ๆ ในสวน
ที่ ๕

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มตน
๑. การเตรียมการและการวางแผน
๑.๑ แตงตั้งคณะทํางาน
๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจําเปน
๑.๓ กําหนดประเภทของความจําเปน

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หรือ
รวมกับหนวยราชการอื่น หรือวาจางเอกชนดําเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เชน
- การปฐมนิเทศ
- การสอนงาน / การใหคําปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ
- การฝกอบรม
- การใหทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ
๓. การติดตามและประเมินผล
จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให
ทราบถึงความความสําเร็จ ความรูความสามารถและ
ผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุง
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วิธีการพัฒนา

วิธีการพัฒนาคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง แผนพัฒนาบุคลากร (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66)
การดําเนินการ

ปงบประมาณที่พัฒนา
ป ๒๕64 ป ๒๕65 ป ๒๕66
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
คน)
คน)
คน)
๑
๑
๑

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
สงฝกอบรม
ดําเนินการ กับหนวยงาน
เอง
อื่น
/

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

๑

หลักสูตรเกีย่ วกับปลัดเทศบาลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ปลัดเทศบาล ใหมีทักษะ ความรู และความ
เขาใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

๒

หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหนาสํานักปลัด
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนา หัวหนาสวนราชการ แตละสวน
สวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ ความรู
ไดรับการฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๑

๑

๑

/

๓

หลักสูตรเกีย่ วกับผูอํานวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนา หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
สวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ ความรู
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๑

๑

๑

/

๔

หลักสูตรเกีย่ วกับผูอํานวยการกอง
ชางหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนา หัวหนาสวน แตละสวนไดรับการ
สวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ ความรู
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

๑

๑

๑

/

ปลัดเทศบาล ไดรับการฝกอบรม
๑ ครั้ง/ป
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วัตถุประสงค

การดําเนินการ

ปงบประมาณที่พัฒนา
ป ๒๕64 ป ๒๕65 ป ๒๕66
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
คน)
คน)
คน)

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
สงฝกอบรม
ดําเนินการ กับหนวยงาน
เอง
อื่น

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

5

หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหนา หัวหนาฝายอํานวยการ ไดรับการ
สวนงานแตละสวน ใหมีทักษะ ความรู
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป
และความเขาใจในการบริหารงานในหนาที่
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

1

1

1

/

6

หลักสูตรนักบริหารงานชางหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ไดรับฝกอบรม 1 ครั้ง/ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

7

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการ
สาธารณสุข หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานเทศบาล /พนักงานจาง
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ไดรบั ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

8

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิเคราะห
นโยบายและแผน หรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานเทศบาล ไดรับฝกอบรม 1
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ครั้ง/ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

2

2

2

/

9

หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานเทศบาล ไดรับฝกอบรม 1
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ครั้ง/ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

2

2

2

/

10 หลักสูตรเกีย่ วกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่ วของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานเทศบาล ไดรับฝกอบรม 1
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ครั้ง/ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

-19-

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

การดําเนินการ

11 หลักสูตรเกีย่ วกับนิติกรหรือหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานเทศบาล ไดรับฝกอบรม 1
อื่นที่เกี่ยวของ
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ครั้ง/ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

ปงบประมาณที่พัฒนา
ป ๒๕64 ป ๒๕65 ป ๒๕66
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
คน)
คน)
คน)
1
1
1

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
สงฝกอบรม
ดําเนินการ กับหนวยงาน
เอง
อื่น
/

12 หลักสูตรเกีย่ วกับนักพัฒนาชุมชน
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานเทศบาล ไดรับฝกอบรม 1
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ครั้ง/ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

2

2

2

/

13 หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงาน
ทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน หัวหนาฝายธุรการ ไดรับฝกอบรม 1
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

1

1

1

/

14 หลักสูตรเกีย่ วกับนักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานเทศบาล/อปพร. ไดรับ
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

20

20

20

15 หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงานธุรการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานจาง ไดรับฝกอบรม 1 ครัง้ /
ชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

2

2

2

/

16 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการการเงิน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง
และบัญชีหรือหลักสูตรอื่นที่
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ไดรบั ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป
เกี่ยวของ
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

2

2

2

/

17 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

2

2

2

/

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ไดรบั ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

/

/

-20-

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วัตถุประสงค

การดําเนินการ

ปงบประมาณที่พัฒนา
ป ๒๕64 ป ๒๕65 ป ๒๕66
(จํานวน (จํานวน (จํานวน
คน)
คน)
คน)

18 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการจัดเก็บ
รายไดหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานเทศบาลพนักงานจาง ไดรับ
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ฝกอบรม
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น 1 ครัง้ /ป

3

3

3

19 หลักสูตรเกีย่ วกับชางโยธา/นายชาง
โยธาหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพือ่ พัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต ไดรบั ฝกอบรม
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น 1 ครัง้ /ป

1

1

1

20 หลักสูตรเกีย่ วกับครูผูดูแลเด็กหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานครูเทศบาล ไดรับฝกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

4

4

4

21 หลักสูตรเกีย่ วกับผูดูแลเด็ก
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความเขาใจใน พนักงานจาง ไดรับฝกอบรม
การปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับแต 1 ครัง้ /ป
ละตําแหนงใหสามารถปฏิบตั ิงานไดดียิ่งขึ้น

3

3

3

22 หลักสูตรขาราชการบรรจุใหม

เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ขาราชการที่รับการบรรจุและแตงตั้ง
ใหม

1

1

1

23 การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถิ่นให
การทําแผนการพัฒนาพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
เทศบาลเพื่อการทํางานที่มี
มากยิง่ ขึ้น
ประสิทธิภาพ

พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง
ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

57

57

57

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
เทศบาล
สงฝกอบรม
ดําเนินการ กับหนวยงาน
เอง
อื่น
/

/

/

/
/

/

/
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ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒564
ลํา
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจําเดือนผูบริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจําเดือน
กํานันผูใหญบาน
ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน
สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขาอบรมหลักสูตรของกรมสงเสริม
ทุกคน
สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่
หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร
จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพใหพนักงาน
สมาชิกเทศบาล ผูบริหาร
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานที่เขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ
สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให
พนักงานทุกคนไดรับทราบรวมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่ คุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุมผูน ําชุมชน กลุมอาชีพ กลุม อสม.
กลุมอปพร. และประชาคมหมูบาน

งบประมาณ
งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ
งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ
งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ/
งบอื่นๆ
งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ/
งบอื่นๆ

ต.ค.
63

พ.ย.
63

ธ.ค.
63

ม.ค.
64

ก.พ.
64

มี.ค.
64

เม.ย.
64

พ.ค.
64

มิ.ย.
64

ก.ค.
64

ส.ค.
64

ก.ย.
64

หมายเหตุ

- ๒2 -

ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65
ลํา
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจําเดือนผูบริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจําเดือน
กํานันผูใหญบาน
ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน
สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขาอบรมหลักสูตรของกรมสงเสริม
ทุกคน
สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่
หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร
จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพใหพนักงาน
สมาชิกเทศบาล ผูบริหาร
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานที่เขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ
สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให
พนักงานทุกคนไดรับทราบรวมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่ คุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุมผูน ําชุมชน กลุมอาชีพ กลุม อสม.
กลุมอปพร. และประชาคมหมูบาน

งบประมาณ

ต.ค.
64

พ.ย.
64

ธ.ค.
64

ม.ค.
65

ก.พ.
65

มี.ค.
65

เม.ย.
65

พ.ค.
65

มิ.ย.
65

ก.ค.
65

ส.ค.
65

ก.ย.
65

หมายเหตุ

งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ
งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ
งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ/
งบอื่นๆ
งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ/
งบอื่นๆ

- ๒3 -

ระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6
ลํา
ดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

โครงการ / กิจกรรม
ประชุมประจําเดือนผูบริหาร / พนักงาน ทุกวันประชุมประจําเดือน
กํานันผูใหญบาน
ประชุมมอบนโยบายเรงดวนหรือติดตามการดําเนินงาน
สนับสนุนใหพนักงานที่บรรจุใหมเขาอบรมหลักสูตรของกรมสงเสริม
ทุกคน
สนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหนาที่
หรืองานตางๆที่เปนประโยชนตอองคกร
จัดทําโครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพใหพนักงาน
สมาชิกเทศบาล ผูบริหาร
กําหนดแนวทางปฏิบัติใหพนักงานที่เขารับการอบรมหลักสูตรตางๆ
สรุปความสําคัญเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับและสรุปกําหนดให
พนักงานทุกคนไดรับทราบรวมกัน
สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่ คุณวุฒิหลักสูตรปริญญาตรี
อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน กลุมผูน ําชุมชน กลุมอาชีพ กลุม อสม.
กลุมอปพร. และประชาคมหมูบาน

งบประมาณ

ต.ค.
65

พ.ย.
65

ธ.ค.
65

ม.ค.
66

ก.พ.
66

มี.ค.
66

เม.ย.
66

พ.ค.
66

มิ.ย.
66

ก.ค.
66

ส.ค.
66

ก.ย.
66

หมายเหตุ

งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ
งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ
งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ/
งบอื่นๆ
งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น
งบเทศบาล
ตําบลหวานใหญ/
งบอื่นๆ

/สวนที่ ๕

- ๒4 -

สวนที่ ๕
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
งบประมาณที่ใชในการดําเนินการพัฒนา พนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

๑

หลักสูตรเกีย่ วกับปลัดเทศบาลหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
๒ หลักสูตรเกีย่ วกับหัวหนาสํานักปลัดหรือหลักสูตรอื่น
ที่เกี่ยวของ
๓ หลักสูตรเกีย่ วกับผูอํานวยการกองคลังหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๔ หลักสูตรเกีย่ วกับผูอํานวยการกองชางหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๕ หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
6 หลักสูตรนักบริหารงานชางหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
7 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการสาธารณสุขหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
8 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการศึกษาหรือหลักสูตรอื่น
ทีเ่ กี่ยวของ
9 หลักสูตรเกีย่ วกับนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวของ
10 หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงานทั่วไป(หัวหนาฝาย
ธุรการ)หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
11 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิเคราะหนโยบายและแผนหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
๑2 หลักสูตรเกีย่ วกับนิติกรหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
13 หลักสูตรเกีย่ วกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
14 หลักสูตรเกีย่ วกับเจาพนักงานธุรการหรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวของ
15 หลักสูตรเกีย่ วกับนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

งบประมาณ (บาท)
๒๕64 – ๒๕66
๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

๔๐,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

40,000

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

40,000

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

35,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

40,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

35,000

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

๓๕,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

20,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

35,000

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

/16.หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงิน

- ๒5 งบประมาณ (บาท)
๒๕64 – ๒๕๖6
๓5,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

๓5,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

๓5,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

25,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

๓๐,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

๒๐,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

๒๐,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

150,๐๐๐

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

๒4 การสงเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม

40,000

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

25 จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

20,000

เทศบัญญัตงิ บประมาณ

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

16 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการเงินและบัญชีหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
17 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการพัสดุหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
18 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการจัดเก็บรายไดหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
19 หลักสูตรเกีย่ วกับนายชางโยธา/นายชางสํารวจหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
20 หลักสูตรเกีย่ วกับครูผูดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
21 หลักสูตรเกีย่ วกับผูดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวของ
22 หลักสูตรเกีย่ วกับพนักงานจางแตละตําแหนงหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ
23 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรี

ที่มาของงบประมาณ

สวนที่ ๖
การติดตามและประเมินผล

- ๒6 -

6.ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 - 2566
------------------------------------------------ตามที่ เทศบาลตําบลหวานใหญไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรและองคการ
การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มา
พัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ เพื่อใหองคการสามารถใชและ
พัฒนาความรู ที่มีอยูภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับ
องคการไดอยางเหมาะสม ตอกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวใน
รูปแบบตาง ๆ นั้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล วันที่ ๒๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ 307 การติดตาม
และประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตองจัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู ความสามารถในการปฏิบตั ิงานและผลการปฏิบัติงาน
ของผูเขารับการพัฒนา เทศบาลตําบลหวานใหญจึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร ดังตอไปนี้
๑. รองนายกเทศมนตรี ที่นายกฯมอบหมาย
ประธานกรรมการ
2. หัวหนาฝายอํานวยการ
กรรมการ
3. หัวหนาฝายธุรการ
กรรมการ
4. หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
ใหคณะกรรมการ มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการดานอื่นที่เกี่ยวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลตอนายกเทศมนตรี

บทสรุป
การบริ ห ารงานบุ ค คลตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลหว า นใหญ สามารถ
ปรับเปลี่ยน แกไข เพิ่มเติมใหเหมาะสมไดกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถายโอน อาจเปนเหตุให
การพัฒนาบุคลากรบางตําแหนงที่จําเปนไดรับการพัฒนามากกวา และภารกิจบางประการที่ไมมีความจําเปนอาจ
ตองทําการยุบ หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหมใหครอบคลุมภารกิจตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายถายโอนงาน
สูทองถิ่นใหมากที่สุด บุคลากรที่มีอยูจึงตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ

ภาคผนวก
ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลหวานใหญ พ.ศ.2564 - 2566
- รายงานการประชุมจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลหวานใหญ พ.ศ. 2564 - 2566
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลหวานใหญ
(2564-2566)
- ประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 - 2566

คําสั่งเทศบาลตําบลหวานใหญ
ที่ 133/๒๕63
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
------------------------------------------------------------------อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑและ
เงื่ อนไขเกี่ ยวกั บ การบริ หารงานบุ คคลของเทศบาล ลงวัน ที่ ๒๕ พฤศจิ กายน ๒๕๔๕ ส ว นที่ 4 การพั ฒ นา
บุคลากรขอ 299 และ ขอ ๓๐๐ ไดกําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566
เทศบาลตําบลหวานใหญ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
ใหประกอบไปดวยบุคคลตอไปนี้
๑. นายกเทศมนตรีตําบลหวานใหญ
๒. ปลัดเทศบาลตําบล
3. ผูอํานวยการกองคลัง
๔. ผูอํานวยการกองชาง
5. หัวหนาสํานักปลัด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

โดยใหคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในปงบประมาณ พ.ศ
๒๕64 - 2566 ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. ๒๕63
รอยตํารวจตรี
(ทรงพล เบาบาง)
นายกเทศมนตรีตําบลหวานใหญ

คําสั่งเทศบาลตําบลหวานใหญ
ที่134/๒๕63
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 - 2566
------------------------------------------------ตามที่ เทศบาลตําบลหวานใหญไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาบุคลากรและองคการ
การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มา
พัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ เพื่อใหองคการสามารถใชและ
พัฒนาความรู ที่มีอยูภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับ
องคการไดอยางเหมาะสม ตอกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวใน
รูปแบบตาง ๆ นั้น
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ 307 การติดตามและ
ประเมิ นผลการพัฒ นาเทศบาลต องจัด ใหมีร ะบบการตรวจสอบ ติด ตามและประเมิ น ผลการพัฒ นาพนั กงาน
เทศบาล เพื่อใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ของผูเขารับการพัฒนา เทศบาลตําบลหวานใหญ จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร ดังตอไปนี้
๑. รองนายกเทศมนตรี ที่นายกฯมอบหมาย
ประธานกรรมการ
2. หัวหนาฝายอํานวยการ
กรรมการ
3. หัวหนาฝายธุรการ
กรรมการ
4. หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
ใหคณะกรรมการ มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนดวิธีการติดตาม
ประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการดานอื่นที่เกี่ยวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลตอนายกเทศมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. ๒๕63
รอยตํารวจตรี
(ทรงพล เบาบาง)
นายกเทศมนตรีตําบลหวานใหญ

ประกาศเทศบาลตําบลหวานใหญ
เรื่อง การใชแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ (พ.ศ. ๒๕64 - 25663)

…………………………….

อาศัยอํานาจตามความในขอ 14 และขอ 299 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร เรื่ อ งหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที่ 25
พฤศจิ กายน 2545 ได กําหนดใหเ ทศบาลจั ด ทํ าแผนพัฒ นาบุ คลากรเพื่ อเพิ่ มพู น ความรู ทักษะ ทั ศนคติ ที่ดี
คุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น ในการจัดทําแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ในระยะ 3 ป รอบปงบประมาณ (พ.ศ.2564 – 2566) โดยจัดทําใหสอดคลองกับ
แผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ.2564 – 2566) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร
ครั้งที่ 9 /2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เห็นชอบใหเทศบาลตําบลหวานใหญ ประกาศใชอัตรากําลัง 3
ป พ.ศ. 2564 -2566 ไปแลว นั้น
ดังนั้น เทศบาลตําบลหวานใหญ จึงประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ (พ.ศ.
๒๕64 – ๒๕66)
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63

รอยตํารวจตรี

(ทรงพล เบาบาง)
นายกเทศมนตรีตําบลหวานใหญ

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66)
ครั้งที่ ๑/๒๕60
วันที่ 7 กันยายน ๒๕63 เวลา ๑1.๐๐ น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหวานใหญ
........................................................
ผูมาประชุม
๑. ร.ต.ต.ทรงพล เบาบาง
๒. นายอิทธิพล ถวิลการ
๓. นางศรีสุดา ดีดวงพันธ
4. นายพรศักดิ์ ทวีโคตร
5. นางสาวนิฤมล ณรงคศรี

นายกเทศมนตรี
ประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาล
กรรมการ
ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัด เลขานุการ

ผูไมมาประชุม
ผูเขารวมประชุม
เริ่มประชุม ๑1.๐๐ น.
เมื่อไดเวลาประชุมแลว ร.ต.ต.ทรงพล เบาบาง นายกเทศมนตรี ประธานในพิธีกลาวเปดการ
ประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
ร.ต.ต.ทรงพล เบาบาง
ประธานฯ

ที่ประชุม

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ตามทีเ่ ทศบาลตําบลหวานใหญ ไดมีคําสั่งเทศบาลตําบลหวานใหญ
ที่ 133/๒๕63 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) ลงวันที่ 4 กันยายน 2563 ไปแลวนั้น เพื่อปฏิบัติ
ใหเปนไปตามขอ 300 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
มุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่ อนไขเกี่ย วกับ การบริหารงานบุคคลของ
องคการบริหารสวนตําบล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และในการจัดทํา
แผนพัฒ นาฯ ครั้ งนี้ ก็เ พื่อเพิ่มพู น ความรู ทั กษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริ ย ธรรม อั น จะทํ า ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการในตํ า แหน ง นั้ น อย า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงขอใหคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) รวมกันพิจารณาจัดทําแผนแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66) ตอไป
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๓
ร.ต.ต.ทรงพล เบาบาง

พิจารณาการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64–๒๕66
- ขอเชิญปลัดเทศบาลชี้แจงรายละเอียด

ประธานฯ
นายอิทธิพล ถวิลการ
ปลัดเทศบาล

ที่ประชุม

- ดวยเทศบาลตําบลหวานใหญ ไดจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป
(พ.ศ. ๒๕64–๒๕66) และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดมุกดาหาร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน ขอ 301
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อยางนอยตองประกอบดวย
๑. หลักการและเหตุผล
๒. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
๓. หลักสูตรการพัฒนา
๔. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
๕. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
๖. การติดตามและประเมินผล
ขอ 302 หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เปนการหาความ
จําเปนในการพัฒนาพนักงานสวนตําบล การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนที่
จะตองพัฒนาพนักงานสวนตําบลตําแหนงตางๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และ
ฐานะตําแหนงตามที่กําหนดในสวนราชการตามแผนอัตรากําลังขององคการ
บริหารสวนตําบล ตลอดทั้งความจําเปนในดานความรูความสามารถทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตําแหนง ดานการบริหาร และดานคุณธรรมและจริยธรรม
ขอ 304 หลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงานสวนตําบลแตละตําแหนงตอง
ไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
๔. หลักสูตรดานการบริหาร
๕. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
- รับทราบ
- เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจัง หวัด มุ ก ดาหาร เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานบุคคล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ จึงขอใหคณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ป (พ.ศ. ๒๕64–๒๕66) รวมกัน
พิจ ารณาจั ดทํ าแผนพั ฒนาบุคลากร ๓ ป (พ.ศ. ๒๕64–๒๕66) ตามแผน
อัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66)
- รั บ ทราบและร วมกั น พิจ ารณาจั ด ทําแผนแผนพั ฒ นาบุ คลากร ๓ ป (พ.ศ.
๒๕64 – ๒๕66) รายละเอียดตามหลักสูตรวิธีการพัฒนาและระยะเวลา
ดํ าเนิ น การพั ฒ นา งบประมาณในการดํ าเนิ น การพั ฒ นา การติ ด ตาม และ
ประเมินผล
- มีมติเห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ร.ต.ต.ทรงพล เบาบาง

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
- มีทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะหรือไม ถาไมมีขอปดการประชุม

ที่ประชุม
ร.ต.ต.ทรงพล เบาบาง
ประธานฯ

ที่ประชุม

ประธานฯ
ปดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวนิฤมล ณรงคศรี)
เลขานุการ
รอยตํารวจตรี

ผูจดรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

(ทรงพล เบาบาง)
ประธานกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

