แผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2561-2563
เทศบาลตาบลนาอาน

อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

คานา
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ) ของเทศบาลตาบลนาอาน ฉบับนี้
จัดท าขึ้น ภายใต้กรอบยุ ทธศาสตร์ และแผนอัตรากาลั ง ๓ ปี ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ) โดยได้จัดให้ มีการ
ประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการของเทศบาลตาบลนา
อาน ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลที่สามารถนามาใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ ได้แก่
การวิเคราะห์ภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะห์อัตรากาลัง การสารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าหน้ าที่ ข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจากการประเมิ น ความพึ งพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติง านของบุคลากรเพื่อจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่าง
เป็นรูปธรรม
คณะผู้บ ริห ารเทศบาลตาบลนาอาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดาเนินการตามแผนพัฒ นา
บุ คลากรนี้ แล้ ว บุ คลากรของเทศบาลตาบลนาอาน จะเป็น บุคคลที่มีคุณ ภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน
สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่ เทศบาลตาบลนาอานได้ จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลการ 3 ปี(พ.ศ.
2561 - 2563)

งานการเจ้าหน้าที่
สานักปลัดเทศบาลตาบลนาอาน

สารบัญ
เรื่อง
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา
การติดตามและประเมินผล
ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตาบลนาอาน
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ส่วนที่ 1
หลักการและเหตุผล
1. หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๑.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจ การบ้ านเมื อ งที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้อ งส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่
มีผ ลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริห ารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ ยนแปล ง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กาหนดเป็นหลักการว่า ส่ วนราชการต้องมีการพัฒ นาความรู้เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้ า ราชการ เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการทุ ก คนเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถในวิ ช าการสมั ย ใหม่ ต ลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อการนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
1.2 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริ ห ารงานบุ ค คลของเทศบาล ลงวั น ที่ 3 ธั น วาคม 2545 ได้ ก าหนดให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ห น้ า ที่ พั ฒ นา
ผู้ใต้บั งคับ บั ญ ชา เพื่ อเพิ่มพู น ความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณ ธรรม และจริยธรรม อันจะท าให้ ปฏิบั ติห น้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดย
ทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
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(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(4) ด้านคุณ สมบั ติส่ วนตัว ได้แก่ การช่ว ยเสริมบุ คลิ กที่ดี ส่ งเสริมให้ ส ามารถปฏิ บัติงาน
ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ได้ อ ย่ างราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่น มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ก ารท างาน การสื่ อ สารและสื่ อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตาบลนาอาน จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 2561 - 2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒ นาบุคลากร เป็นเครื่ องมือในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของ
บุ คลากรเทศบาลตาบลนาอาน ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล
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ส่วนที่ 2
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา
2.1 วัตถุประสงค์การพัฒนา
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ
หลั ก และวิธี ก ารปฏิ บั ติ ร าชการ เข้ าใจถึ งบทบาทและหน้ าที่ แ ละแนวทางการปฏิ บั ติ ต นเป็ น ข้ าราชการที่ ดี
ตามหลักสูตรที่ ก.ท.กาหนด
๒. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
๓. เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน
4. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดารงตาแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การ
บังคับบัญชาของตน
5. เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลให้มีความสามารถในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
6.เพื่อนาความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลตาบลนาอาน
7.เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให้เกิด
ขึ้นกับบุคลากรของเทศบาลตาบลนาอาน
8.เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงาน อันจะทาให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้
1.ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน
2.ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตาแหน่ง
3.ด้านการบริหาร
4.ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
5.ด้านศีลธรรมคุณธรรม

2.2 เป้าหมายของการพัฒนา
๑. พนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการเป็นพนักงานเทศบาลเข้าใจแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๓. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์ของ
ส่วนรวม
๔. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงขึ้น
๕. เพื่อให้การประสานการทางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ
๖. เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตาบล
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ส่วนที่ 3
หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
3.1 หลักสูตรการพัฒนา
เทศบาลตาบลนาอาน กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1)หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่นระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น
2) ด้านคุณสมบัติส วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้ สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
3)หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
4)หลั ก สู ต รด้ านการบริห าร ได้ แ ก่ รายละเอีย ดที่ เกี่ ย วกั บ การบริห ารงานและการบริ การ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
5)หลั ก สู ต รด้ านคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ได้ แ ก่ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมในการ
ปฏิ บั ติ งาน เช่ น จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ งาน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต เพื่ อ ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งาน
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

3.2 วิธีการพัฒนา
เทศบาลตาบลนาอานจะดาเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอนงานโดย
ผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น นอกจากนี้
เทศบาลตาบลนาอาน จะดาเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและดาเนินการร่วมกับเอกชน เช่น ส่งบุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการ หรือเทศบาลตาบล
นาอาน เป็ น ผู้ ดาเนิ น การและเชิ ญ หน่ ว ยงานอื่ น เข้ าร่ว ม เช่น การเชิ ญ เป็ น วิ ท ยากรบรรยาย หรือวิ ท ยากร
กระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดาเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ
1) การปฐมนิเทศ
2) การสอนงาน การให้คาปรึกษา
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
4) การฝึกอบรม
5) การให้ทุนการศึกษา
6) การดูงาน
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
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ส่วนที่ 4
การติดตามและประเมินผล
4.1 การติดตามและประเมินผล
ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อ
ผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว
เทศบาลตาบลนาอาน จะจัดให้ มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน ผลการพั ฒ นา
พนักงานเทศบาล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมิน
ผลภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง
2. การสั ม ภาษณ์ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งเช่ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา หั ว หน้ า งาน เพื่ อ นร่ ว มงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา
3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็ นผู้ดาเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่
เทศบาลตาบลนาอานส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
4. กาหนดให้ ผู้ เข้ ารับ การฝึ ก อบรมทุกหลักสู ตรต้องทาบัน ทึกรายงานการฝึ กอบรม ความรู้
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม การนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับจนถึงนายกเทศมนตรี
5. ให้ผู้บังคับบัญชาทาหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 4
6. นาข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม
กับความต้องการต่อไป
7. ผู้บังคับบัญชานาผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

4.2.การกาหนดตัวชี้วัดในการประเมิน
1.ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญ
ของรัฐบาล
2.ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง เช่น ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตาแหน่งแต่ละตาแหน่ง
3.ด้านการบริหาร เช่น การบริการประชาชน การประสานงาน
4.ด้านคุณสมบัติส่วนตัว เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อสาร
5.ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม เช่น มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตมีความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ การเสียสละ

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖3
โครงการ/หลักสูตการพัฒนา
1.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติ
ราชการ
-การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่

วัตถุประสงค์

ซักซ้อมการปฏิบัติงานในรอบ
เดือนที่ผ่านมาและแนวทางการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง

-ประชุมประจาเดือนพนักงานเทศบาล

3.หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ
3.1 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3.2 หลักสูตรเกีย่ วกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

-ข้าราชการ พนักงาน
จ้างที่บรรจุใหม่
-พนักงานทุกคน

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

วิธีการพัฒนา

หน่วย
๒๕61 ๒๕62 ๒๕63 ดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ

-ได้รับความรู้และสามารถ -ปฐมนิเทศ,สอนงาน
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น -ประชุม/แลกเปลี่ยน
ทราบปัญหาและความ
ความคิดเห็น
ต้องการเพื่อแก้ปัญหา








ทต.นาอาน

ทต.นาอาน

-6-

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ/หลักสูตรส่งเสริม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
2.1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่
เทศบาลตาบลนาอาน

เป้าหมาย

-เพื่อให้มีประสบการณ์ มีทักษะ
ความรู้ นาความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

-ผู้บริหาร พนักงาน
และสมาชิกทุกคน

-ได้รับความรู้และนามา
ประยุกต์ใช้ในการทางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ฝึกอบรมทัศนศึกษาดู
งาน นอกพื้นที่







ทต.นาอาน

-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน
-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และ
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
เสริมสร้างความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน

-พนักงานเทศบาล
-พนักงานจ้าง

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงาน
อื่นๆ

-พนักงานเทศบาล

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงาน
อื่นๆ

โครงการ/หลักสูตการพัฒนา
3.3 หลักสูตรเกีย่ วกับงานบุคคลหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ระยะเวลาดาเนินการ
วิธีการพัฒนา ๒๕61 ๒๕62 ๒๕63

หน่วย
ดาเนินการ

-พนักงานเทศบาล

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ

-พนักงานเทศบาล
-พนักงานจ้าง

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ

-พนักงานเทศบาล
-ลูกจ้างประจา
-พนักงานจ้าง

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ

-พนักงานเทศบาล
-พนักงานจ้าง

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ

-พนักงานเทศบาล
-พนักงานจ้าง

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ

-พนักงานเทศบาล
-พนักงานจ้าง

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ

-พนักงานเทศบาล
-พนักงานจ้าง

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ
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-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
3.4 หลักสูตรเกีย่ วกับนักพัฒนาชุมชนหรือ -เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
3.5หลักสูตรเกี่ยวกับการเงินและบัญชีหรือ -เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
3.6หลักสูตรเกี่ยวกับการพัสดุหรือ
-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
3.7 หลักสูตรเกีย่ วกับจัดเก็บรายได้หรือ
-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
3.8 หลักสูตรเกีย่ วกับแผนที่ภาษีหรือ
-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
3.9 หลักสูตรเกีย่ วกับงานช่างโยธา/งาน
-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
ช่างไฟฟ้า/งานช่างสารวจหรือหลักสูตรอื่น และความเข้าใจในการ
ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

โครงการ/หลักสูตการพัฒนา
3.10 หลักสูตรเกี่ยวกับงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยหรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง
3.11 หลักสูตรเกี่ยวกับงานเทศกิจหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.12 หลักสูตรตรวจสอบภายใน หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.14 หลักสูตรงานธุรการ งานสารบรรณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวขอ้ง
3.15 หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น
3.16 หลักสูตรเกี่ยวกับครูผดู้ ูแลเด็ก หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน
-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

วิธีการพัฒนา

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕61

๒๕62

๒๕63

หน่วย
ดาเนินการ

-พนักงานเทศบาล
-พนักงานจ้าง

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ

-พนักงานเทศบาล
-พนักงานจ้าง

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ

-พนักงานเทศบาล

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ

-พนักงานเทศบาล
-พนักงานจ้าง

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ

-พนักงานเทศบาล
-ลูกจ้างประจา
-พนักงานจ้าง

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ

-พนักงานเทศบาล
-ลูกจ้างประจา
-พนักงานจ้าง

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ

-พนักงานครู
เทศบาล
-พนักงานจ้าง

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ
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3.13 หลักสูตรประชาสัมพันธ์ หรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

โครงการ/หลักสูตการพัฒนา
3.17 หลักสูตรเกี่ยวกับส่งเสริมการเรียน
การสอนของเด็ก หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน เสริมสร้าง
ความรู้ในการปฏิบัติงาน

4.หลักสูตรด้านการบริหาร
4.1 หลักสูตรนายกเทศมนตรีตาบล/
- เพื่อพัฒนาความรู้และ
รองนายกเทศมนตรีตาบล/เลขานุการสภา วิสัยทัศน์ในการทางานของ
เทศบาล/เลขานุการนายกฯ/ประธานสภา/ ผู้บริหาร
รองประธานสภาเทศบาล

เป้าหมาย
-พนักงานครู
เทศบาล
-พนักงานจ้าง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ
-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

วิธีการพัฒนา
-การฝึกอบรม

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕61

๒๕62

๒๕63







- ผู้บริหาร/รอง
ผู้บริหาร/ที่ปรึกษา/
เลขานายกฯ /
ประธานสภาฯ /
รองประธานสภา
เทศบาล

- ผู้เข้าอบรมนาความรู้ที่
ได้รับมาใช้ในการทางาน
ในองค์กรได้อย่างดี
มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การทางานเพิ่มมากขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วย
ดาเนินการ
หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ

-เพื่อพัฒนาทักษะความรู้
และความเข้าใจในอานาจ
หน้าที่สมาชิกสภา

-สมาชิกสภา
เทศบาล

-มีความรู้และเข้าใจใน
อานาจหน้าที่ของตนเอง

-การฝึกอบรม







ทต.นาอาน/
หน่วยงานอื่นๆ

4.3 หลักสูตรนักบริหารงาน

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการทางานของ
ผู้บริหาร

-พนักงานเทศบาล - ผู้เข้าอบรมนาความรู้ที่
ในตาแหน่งผู้บริหาร ได้รับมาใช้ในการทางาน
ทุกคน
ในองค์กรได้อย่างดี
มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การทางานเพิ่มมากขึ้น

-การฝึกอบรม







หน่วยงานอื่นๆ

-การฝึกอบรม
-จัดกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม







ทต.นาอาน

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม
5.1หลักสูตรการพัฒนาด้านคุณธรรมและ -เพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง -ผู้บริหาร สมาชิก - บุคลากรมีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม
คุณธรรมและจริยธรรมใน สภา และเจ้าหน้าที่ จริยธรรมในการ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ทต.นาอาน ทุกคน ปฏิบตั ิงานเพื่อบริการ
ประชาชนและดาเนินชีวิต
ได้อย่างปกติสุข
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4.2 หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล

