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คํานํา 
 

 

  การจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลดงคอน ไดคํานึงถึงภารกิจหนา ท่ี                      
ตามกฎหมายที่เก่ียวของ การสรางกําลังคนในการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาใหบุคลากรของทองถิ่น          
รูระเบียบแบบแผนทางราชการ มีความรอบรูในขอบเขตภารกิจ อํานาจหนาที่ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
บทบาท วิธีปฏิบัติราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตน
เพ่ือเปนพนักงานเทศบาลที่ดี โดยไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาในหลายมิติ อาทิ ดานความรูพ้ืนฐานในปฏิบัติ
ราชการ ดานการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
ดานการบริหาร ดานการพัฒนาคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพ                  
ของบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลตําบลดงคอน 
 

  คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลดงคอน ไดใชกรอบแนวทาง                
การพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลดงคอน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท                   
เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545               
อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ราชการของเทศบาลตําบลดงคอน ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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1. หลักการและเหตุผล 
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เร่ือง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545 ไดกําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลตามรอบของแผนอัตรากําลัง 3 ป เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม และจริยธรรม           
อันจะทําใหพนักงานเทศบาลปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลจะตองดําเนินการหาความจําเปนในการพัฒนาจากการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน หรือ
ขอเสนอของผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําขอมูลที่ไดมาจัดทําเปนแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ซึ่งการพัฒนา
พนักงานเทศบาลนั้น ตองมีการพัฒนาท้ัง 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 2) ดานความรู
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 3) ดานการบริหาร 4) ดานคุณสมบัติสวนตัว 5) ดานคุณธรรม           
และจริยธรรม 

  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล จะตองกําหนดใหพนักงานเทศบาลในแตละตําแหนงได รับ              
การพัฒนาอยางนอยหนึ่งหลักสูตรตามแผนพัฒนา ดังนี้ 1) หลักสูตรความรู พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ            
2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ 3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตําแหนง 4) หลักสูตรดานการบริหาร 5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหพนักงานเทศบาล         
มีคุณภาพในดานความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอื่น ๆ อันจะทําให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการใหบริการ และมีความเชื่อมั่น
ไวใจในการทํางานของเทศบาล ทั้งนี้ แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท (ก.ท.จ.ชัยนาท) 

  จากเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลดงคอน จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ข้ึน เพื่อวางกรอบแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ซึ่งรวมถึง
พนักงานจาง ใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพในการปฏิบัติราชการ 

2. วัตถปุระสงค 
  2.1 เพ่ือใหมีแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามที่ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดชัยนาทกําหนดไว 
  2.2 เพ่ือเพิ่มพูนความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม ใหแกพนักงาน
เทศบาลใหมีความเปนมืออาชีพ 
  2.3 เพ่ือสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน 
  2.4 เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานเทศบาล 
  2.5 เพ่ือใหประชาชนและหนวยงานอ่ืนมีความเชื่อมั่น ไววางใจ และมีความพึงพอใจในการ
ทํางานของเทศบาล 
  2.6 เพ่ือใหการปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายวิสัยทัศนท่ีวางไว 
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3. วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  3.1 วิสัยทัศนแผนพัฒนาทองถ่ิน 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลดงคอน  

“ตําบลนาอยู เฟองฟูวัฒนธรรม กาวนําคุณภาพชีวิต” 

   การที่เทศบาลจะประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศนนั้น พนักงานเทศบาลถือวาเปนกลไกสําคัญ
ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว ดังนั้น การพัฒนาพนักงานเทศบาล          
ใหมีคุณภาพในดานความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่น ๆ อันจะทําให
การปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสงเสริมพัฒนา
พนักงานเทศบาล ใหมีความเปนเลิศในการใหบริการ มีขีดสมรรถนะสูง มีความเปนมืออาชีพและเปนท่ียอมรับ
แกบุคคลท่ัวไป เทศบาลตําบลดงคอน จึงไดทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมของเทศบาลตําบลดงคอน           
โดยมีขอมูลโครงสรางสวนราชการ อํานาจหนาที่ และจํานวนบุคลากร เพ่ือนํามาวิเคราะห SWOT ในการ
กําหนดวิสัย พันธกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ และเปาหมายการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป (ปงบประมาณ           
พ.ศ. 2564 – 2566) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  3.1.1 โครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลดงคอน ประกอบดวย 
           (1) สํานักปลัดเทศบาล 
           (2) กองคลัง 
           (3) กองชาง 

  3.1.2 อํานาจหนาที่ของสวนราชการของเทศบาลตําบลดงคอน มีดังนี้ 
           (1) สํานักปลัดเทศบาล มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไป        
ของเทศบาล และราชการ ที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานัก กอง หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ 
รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง                 
และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล ท้ังนี้ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
กําหนด 
           (2) กองคลัง มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจาย การรับ การนําสง
เงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเก่ียวกับ เงินเดือน คาจาง 
คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรร
เงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายไดและรายจายตาง ๆ การควบคุมการเบิกจาย           
งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 
           (3) กองชาง มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทํา
ขอมูลทางดานวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ           
การกอสราง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการกอสรางและซอมบํารุง 
การควบคุมการกอสรางและซอมบํารุง งานแผนงานดานวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับ
แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิงและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ              
และที่ไดรบัมอบหมาย ทั้งน้ี ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด 
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  3.1.3 จํานวนบุคลากรของเทศบาลตําบลดงคอน มีดังนี้ 
           (1) ปลัดเทศบาล (นกับรหิารงานทองถิ่น ระดับกลาง)                 จํานวน 1 อัตรา 
           (2) รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับตน)         จํานวน 1 อัตรา 
           สํานักปลัดเทศบาล 
           (3) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)        จํานวน 1 อัตรา 
                              (4) หัวหนาฝายอํานวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)            จํานวน 1 อัตรา 
           (5) เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)                     จํานวน 1 อัตรา 
            (6) นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)                                           จํานวน 1 อัตรา 
           (7) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.)              จํานวน 1 อัตรา 
           (8) นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ปก./ชก.)                              จํานวน 1 อัตรา 
                              (9) นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.)                                             จํานวน 1 อัตรา 
           (10) ครู (คศ.2)                                                                จํานวน 4 อัตรา 
            (11) ครู (คศ.1)                                                                จํานวน 3 อัตรา 
           (12) นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.)                                            จํานวน 1 อัตรา 
                              (13) นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.)                                    จํานวน 1 อัตรา 
         พนักงานจางตามภารกิจ  
           (14) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ            จํานวน 2 อัตรา 
                              (15) ผูชวยเจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย                 จํานวน 1 อัตรา 
           (16) ผูชวยนักสันทนาการ                จํานวน 1 อัตรา 
            (17) ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน                                        จํานวน 1 อัตรา 
           (18) พนักงานขับรถยนต                      จํานวน 2 อัตรา 
           (19) พนักงานขับรถดับเพลิง                               จํานวน 2 อัตรา 
                              (20) ผูดูแลเด็ก                                                    จํานวน 4 อัตรา 
           (21) พนักงานขับรถขยะ                                                      จํานวน 2 อัตรา 
                                    พนักงานจางทั่วไป  
           (22) พนักงานขับรถยนต                      จํานวน 2 อัตรา 
                              (23) คนงาน                       จํานวน 4 อัตรา 
           (24) นักการ              จํานวน 1 อัตรา 
            (25) พนักงานดับเพลิง                                                   จํานวน 8 อัตรา 
           (26) ผูดูแลเด็ก                       จํานวน 2 อัตรา 
           (27) คนงานประจํารถขยะ                                         จํานวน 6 อัตรา 
                              (28) พนักงานสูบน้ํา                                                   จํานวน 2 อัตรา 
           (29) คนสวน                                                             จํานวน 1 อัตรา 
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                  กองคลัง 
   (30) ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)        จํานวน 1 อัตรา 
                               (31) หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) จํานวน 1 อัตรา 
   (32) นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.)           จํานวน 1 อัตรา 
    (33) เจาพนักงานจัดเก็บรายได (ปง./ชง.)                                จํานวน 1 อัตรา 
   (34) เจาพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)                  จํานวน 1 อัตรา 
          พนักงานจางตามภารกิจ  
            (35) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ            จํานวน 1 อัตรา 
                               (36) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี                    จํานวน 1 อัตรา 
   (37) ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ                จํานวน 1 อัตรา 
            กองชาง 
   (38) ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)              จํานวน 1 อัตรา 
                               (39) หัวหนาฝายการโยธา (นกับรหิารงานชาง ระดับตน)              จํานวน 1 อัตรา 
   (40) นายชางโยธา (ปง./ชง.)            จํานวน 1 อัตรา 
   (41) นายชางสํารวจ (ปง./ชง.)                           จํานวน 1 อัตรา 
    (42) นายชางไฟฟา (ปง./ชง.)                                        จํานวน 1 อัตรา 
   (43) เจาพนักงานธุรการ (ปง./ชง.)                  จํานวน 1 อัตรา 
          พนักงานจางตามภารกิจ  
   (44) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ            จํานวน 1 อัตรา 
                               (45) ผูชวยนายชางโยธา                                จํานวน 1 อัตรา 
   (46) ผูชวยนายชางไฟฟา                จํานวน 1 อัตรา 
          พนักงานจางทั่วไป  
   (47) พนักงานขับรถยนต                      จํานวน 2 อัตรา 

  3.1.4 การวิเคราะห SWOT 
           เทศบาลตําบลดงคอนไดทําการวิเคราะห SWOT เพื่อกําหนดวิสัย พันธกิจ ยุทธศาสตร 
กลยุทธ และเปาหมายการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ดังนี้ 

           จุดแข็ง (Strengths)   
 1. มีเจาหนาที่และผูรับผิดชอบในแตละตําแหนงชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวก 

.       รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 
 2. มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัต ิ
 3. สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT ใหทันสมัยอยูเสมอ 
 4. บุคลากรมกีารพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
 5. การเดินทางของพนักงานสะดวกทํางานเกินเวลาได 
 6. พนักงานอยูในวัยทาํงานสามารถเรียนรูและปรับตัวไดเร็ว 
 7. ผูบริหารหนวยงานมีความเขาใจในการทํางาน สามารถสนองตอบนโยบายไดดี 
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          จุดออน (Weaknesses)   
 1. การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาคสวนราชการยังขาดความ          

.       เชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
 2. เจาหนาที่มีความตระหนักในหนาที่และความรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติ               

.      คอนขางนอย 
 3. ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม      

.        เพื่อใหเกิดสิ่งจูงใจและขวัญกําลังใจที่จะทําใหขาราชการและเจาหนาที่ทุมเท            

.       กําลังกาย และความคิดในการปฏิบัติงาน  
 4. ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ 
 5. พื้นที่พัฒนากวางปญหามาก ทําใหบางสายงานมีบุคลากรไมมีเพียงพอ เชน นิติกร 
 6. วัสดุอุปกรณเคร่ืองมือเครื่องใชในงานบริการสาธารณะบางประเภทไมมีเพียงพอ 

  โอกาส (Opportunities)   
   1. นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน 

 2. กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนา
       งานเทศบาลดานความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. บุคลากรมี ถ่ินที่อยูกระจายทั้ง เขตของเทศบาลทําให รูสภาพพ้ืนที่ทัศนคติ           
        ของประชาชนไดดี 

 4. บุคลากรมกีารพัฒนาความรูปริญญาตรี ปริญญาโทเพิ่มข้ึน 
 5. ประชาชนใหความสนใจตอการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                 

.                         มีความคุนเคย 
 6. บุคลากรมีการพัฒนาโดยการอบรมหลักสูตรเฉพาะตําแหนง 

  อุปสรรค (Threats)   
   1. ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 

 2. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจากความสัมพันธแบบเครือญาติในชุมชน                        
       การดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยาก มักกระทบกลุมญาติพ่ีนอง 

 3. ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสายงาน ความรูที่มีจํากัดทําใหตองเพ่ิมพูน
       ความรูใหหลากหลาย จึงจะทํางานไดครอบคลุมภารกิจของเทศบาล 

 4. กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตประชาชน 
 5. มีความกาวหนาในวงแคบ 

 3.2 วิสัยทัศนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
         “ภายในป 2566 พนักงานเทศบาลตําบลดงคอน มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม            
คุณภาพชีวิต และขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจและประโยชนสุข                    
ของประชาชน” 

 3.3 พันธกิจ 
         เสริมสรางพัฒนาพนักงานเทศบาลทุกระดับใหมีขีดสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
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 3.4 ยุทธศาสตร 
   3.4.1 พัฒนาพนักงานเทศบาลใหมีความรอบรูและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
   3.4.2 พัฒนาพนักงานเทศบาลใหเปนมืออาชีพ 
   3.4.3 พัฒนาพนักงานเทศบาลใหมีคุณลักษณะภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 
   3.4.4 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลทุกคน ใหมีพลังกาย    
ที่เขมแข็งและพลังใจที่พรอมอุทิศ เพ่ือผลสัมฤทธ์ิของงาน 

3.4.5 พัฒนาพนักงานเทศบาลใหเปนคนดี มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย และเขาถึงประชาชน 

 3.5 กลยุทธ 
   3.5.1 พัฒนาดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
   3.5.2 พัฒนาดานความรูและทกัษะเฉพาะของงานในแตละดาน 
   3.5.3 พัฒนาดานการบรหิาร 
   3.5.4 พัฒนาดานคณุสมบัติสวนตัว 

3.5.5 พัฒนาดานคุณธรรมและจริยธรรม 

3.6 คานิยม “ขาราชการยุคใหม ใฝใจประชาชน” 

3.7 วัฒนธรรม “มีใจรักบริการ (Service mind)”  
 

4. เปาหมายการพัฒนา  
  เปาหมายการพัฒนา พนักงานเทศบาลเปนคนดี คนเกง สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสุขแกประชาชน บรรลุเปาหมายวิสัยทัศนท่ีวางไว 

 
5. ขั้นตอนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  ขั้นตอนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566) ของเทศบาล
ตําบลดงคอน มีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 
  5.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลดงคอน ประกอบดวย 

5.1.1 นายกเทศมนตรี     ประธานกรรมการ 
   5.1.2 ปลัดเทศบาล     กรรมการ 
   5.1.3 รองปลัดเทศบาล     กรรมการ 
   5.1.4 ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
   5.1.5 ผูอํานวยการกองชาง    กรรมการ 
   5.1.6 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    กรรมการ/เลขานุการ 
 

5.2 การเตรียมการและการวางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
      การเตรียมการและการวางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ไดดําเนินการโดยการหา           

ความจําเปนในการพัฒนาของผูใตบังคับบัญชาแตละคนวาจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงาน
ไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว โดยเทศบาลไดดําเนินการ ดังนี้ 
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 5.2.1 ดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึก การตอบแบบสอบถาม และการสังเกต 
การปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกคน ดังนี้  

  1) พนักงานเทศบาล จํานวน 26 คน ประกอบดวย 
      1.1) ตําแหนงประเภทบริหารทองถ่ิน  จํานวน 2 คน  
      1.2) ตําแหนงประเภทอํานวยการทองถ่ิน จํานวน 5 คน  
      1.3) ตําแหนงประเภทวิชาการ   จํานวน 6 คน 
      1.4) ตําแหนงประเภททั่วไป   จํานวน 6 คน  

        1.5) พนักงานครูเทศบาล    จํานวน 7 คน 
  2) พนักงานจาง จํานวน 38 คน ประกอบดวย 
      2.1) พนักงานจางตามภารกิจ    จํานวน 16 คน 
      2.2) พนักงานจางทั่วไป    จํานวน 22 คน  
  รวมจํานวนทั้งหมด 64 คน และตามจํานวนในกรอบอัตรากําลังทั้งหมด       

78 อัตรา เพื่อใหทราบขอมูลความจําเปนในการพัฒนาในดานตาง ๆ กลุมเปาหมายที่ตองการพัฒนา               
เร่ืองหรือหลักสูตรที่จะตองการพัฒนา และวิธีการพัฒนา ซึ่งความจําเปนในการพัฒนาพนักงานเทศบาล           
ไดกําหนดตามหลักเกณฑของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยนาท เร่ือง หลักเกณฑ              
และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2545 จํานวน 5 ดาน ดังน้ี 

  (1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  (2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
  (3) ดานการบริหาร 
  (4) ดานคุณสมบัติสวนตัว 
  (5) ดานคุณธรรมและจรยิธรรม 

 5.2.2 ผลการเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาความจําเปนในการพัฒนา
พนักงานเทศบาลตําบลดงคอน ไดผลดังนี้ 

   1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน สิ่งที่ตองการพัฒนา กลุมเปาหมาย 
และวิธีการที่ใชในการพัฒนา มีดังนี้  

       (1) บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข กลุมเปาหมาย ไดแก  พนักงานเทศบาล พนักงานจางทุกตําแหนง           
วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

       (2) หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุม              
เชิงปฏิบัติการ การสอนงาน กลุมทํางาน และการศึกษาดูงาน 

       (3) หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม การสัมมนา และการประชุม                  
เชิงปฏิบัติการ 

       (4) งานธุรการและงานสารบรรณ กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม และการสอนงาน 
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       (5) การนํานโยบายสูการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ กลุมเปาหมาย 
ไดแก พนักงานเทศบาล พนักงานจางทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม การสัมมนา                 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน กลุมทํางาน และการศึกษาดูงาน 

       (6) การใชคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม และการสอนงาน 

       (7) กฎหมายเบื้องตน เกี่ย วกับการปฏิบัติ ราชการของเทศบาล 
กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงานเทศบาลทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม การสัมมนา               
และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

       (8) เทคนิคการไกลเกลี่ยความขัดแยงในชุมชน กลุมเปาหมาย ไดแก 
พนักงานเทศบาลทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการสอนงาน 

       (9 )  การ จัดการขอรอง เ รียนและแก ไขปญหาความ เดือด ร อน                       
ของประชาชน กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงานเทศบาลทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม              
การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสอนงาน 

       (10) การสรางวัฒนธรรมการใหบริการที่เปนเลิศ กลุมเปาหมาย ไดแก                 
พนักงานเทศบาล พนักงานจางทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุม         
เชิงปฏิบัติการ และการสอนงาน 

       (11) การสงเสริมการเรียนรูของพนักงานโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Learning) กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงานเทศบาลทุกตําแหนง และพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน 
วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยลงทะเบียนเรียนผานระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Learning)  

       (12) การสง เสริมการ เรี ยน รู ผ าน เทคโนโลยีแบบไรพรมแดน                           
(U-Learning) กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงานเทศบาลทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการเรียนรูผาน
เทคโนโลยีแบบไรพรมแดน (U-Learning) 

       (13) การจัดวางระบบความสัมพันธและประสานความรวมมือระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนภูมิภาค สวนกลาง และภาคประชาชน กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงานเทศบาล       
ทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสอนงาน 

       (14) การเขาสูไทยแลนด 4.0 ที่มีผลตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงานเทศบาล พนักงานจางทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม             
การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน 

       (15) การดําเนินชีวิต วิถี ใหม และการปรับตัวในภาวะโควิด 19 
กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงานเทศบาล พนักงานจางทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม             
การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน 
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           2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง สิ่งที่ตองการ
พัฒนา กลุมเปาหมาย และวิธีการที่ใชในการพัฒนา มีดังนี้  
        (1)  การจัดทํ าแผนที่ภาษี  กลุ ม เป าหมาย ไดแก  ปลัด เทศบาล             
รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองคลัง ผูอํานวยการกองชาง เจาพนักงานจัดเก็บรายได นายชางโยธา                 
และพนักงานเทศบาลที่มีหนาท่ีในการจัดทําแผนที่ภาษี เก็บภาษี วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม                 
การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการฝกงาน 
        (2) การจัดเก็บภาษี การเรงรัดภาษี และการบังคับผูคางชําระภาษี 
กลุมเปาหมาย ไดแก ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผูอํานวยการกองคลัง  เจาพนักงานจัดเก็บรายได            
และพนักงานเทศบาลที่มีหนาท่ีในการจัดทําแผนที่ภาษี เก็บภาษี วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม             
การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน 
        (3 )  เทคนิ คการประมาณราคาและกา รควบคุ มง านก อ ส ร า ง 
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูอํานวยการกองชาง หัวหนาฝายการโยธา และนายชางโยธา วิธีการพัฒนาดําเนินการโดย 
การอบรม การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
        (4) การดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กลุมเปาหมาย ไดแก 
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และบุคลากร วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม       
การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
        (5) การดําเนินการความรับผิดทางละเมิด กลุมเปาหมาย ไดแก  
ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และบุคลากร วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม         
การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
        (6) การพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงของพนักงาน
เทศบาลกลุมเปาหมาย ไดแก พนักงานเทศบาลทุกคน วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม การสัมมนา             
การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน 

    3) ดานการบริหาร สิ่งที่ตองการพัฒนา กลุมเปาหมาย และวิธีการที่ใชใน
การพัฒนา มีดังนี้  
        (1) การบริหารงานเทศบาล กลุมเปาหมาย ไดแก  ปลัดเทศบาล         
รองปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล หัวหนาฝายอํานวยการ วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม 
การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการศึกษาดูงาน 
        (2) การบริหารงานการคลัง กลุมเปาหมาย ไดแก ผูอํานวยการกองคลัง              
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ        
และการศึกษาดูงาน 
        (3) การบริหารงานชาง กลุมเปาหมาย ไดแก ผูอํานวยการกองชาง                   
หัวหนาฝายการโยธา วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ            
และการศึกษาดูงาน 
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    4) ดานคุณสมบัติสวนตัว สิ่งที่ตองการพัฒนา กลุมเปาหมาย และวิธีการ        
ที่ใชในการพัฒนา มีดังนี้  
        (1) การสราง เสริมบุคลิกภาพ กลุ ม เปาหมาย ไดแก พนักงาน
เทศบาล พนักงานจางทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินโดยการอบรม การสัมมนา กรณีศึกษา และกิจกรรม
พัฒนาจิต 
        (2) การสรางภาวะผู นํา กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงานเทศบาล  
พนักงานจางทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินโดยการอบรม การสัมมนา การสอนงาน กรณศึีกษา และกิจกรรม
พัฒนาจิต 
        (3) การสรางคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 
กลุมเปาหมาย ไดแก พนักงานเทศบาล พนักงานจางทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินการโดยการอบรม          
การสัมมนา การสอนงาน กรณีศกึษา การศึกษาดูงาน กลุมทํางาน กิจกรรมพัฒนาจิต และกิจกรรมนนัทนาการ 

    5) ดานคุณธรรมและจริยธรรม สิ่ง ท่ีตองการพัฒนา กลุมเปาหมาย           
และวิธีการที่ใชในการพัฒนา มีดังนี้  
         (1) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน กลุมเปาหมาย 
ไดแก พนักงานเทศบาล พนักงานจางทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินโดยการอบรมการสัมมนา การสอนงาน 
กรณีศึกษา กลุมทํางาน และกิจกรรมพัฒนาจิต 
                                       (2) การนอมนํากระแสพระราชดํารัสสูการปฏิบัติงาน กลุมเปาหมาย 
ไดแก พนักงานเทศบาล พนักงานจางทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินโดยการอบรม  การสัมมนา การสอนงาน 
กรณีศึกษา การศกึษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนาจิต  
       (3) การสงเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ กลุมเปาหมาย ไดแก        
พนักงานเทศบาล พนักงานจางทุกตําแหนง วิธีการพัฒนาดําเนินโดยการอบรม การสัมมนา การสอนงาน 
กรณีศึกษา การศกึษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนาจิต     

                   5.3 ขั้นทดลองการปฏิบัติสําหรบัเจาหนาที่ใหมหรืองานที่ไดรับมอบหมายใหม 
                         พนักงานเทศบาลที่ไดรับการพัฒนา เทศบาลจะกําหนดใหพนักงานเทศบาลมีการทดลอง
การปฏิบัติราชการที่เก่ียวของกับงานที่ไดรับการพัฒนา โดยมีขั้นทดลองการปฏิบัติดังนี้ 
     5.3.1 ใหทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มตนจากงานงาย ๆ กอน 
   5.3.2 ใหมีการทบทวนถึงเหตุผล และขั้นตอนวิธีการทํางาน เพื่อตรวจสอบวาเขาใจ
มากนอยเพียงใด และเรียนรูวิธีการทํางาน 
  5.3.3 ใหผูบังคบับัญชาชวยแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตาง ๆ 
  5.3.4 กระตุนและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีกําลังใจและมีความเชื่อมั่น  
ในตัวเองท่ีจะเรียนรูงานตอไป 
  5.3.5 ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการสอนตอไปเรื่อย ๆ จนแนใจไดวาผูใตบังคับบัญชา
ไดเรียนรูและสามารถปฏิบัติงานนั้นไดถูกตอง จึงยุติการสอน หรอืใหคําแนะนํา 
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 5.4 ข้ันการติดตามประเมินผล 
       พนักงานเทศบาลที่ได รับการพัฒนา ผู บังคับบัญชาทุกคนตองติดตามประเมินผล          
ของผูใตบังคบับัญชา วามีผลของการพัฒนาเปนอยางไร ตองใหคําปรึกษาแนะนําอะไรบาง และการประเมินผล
ของการปฏิบัติราชการ วามีผลอยางไร และตองนํามาปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาอะไรตอไปอยางไร 
 

6. หลักสูตรการพัฒนา  
จากการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาความจําเปนในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลดงคอน        

ที่กลาวไวขางตน สามารถกําหนดเปนหลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงานเทศบาลในแตละตําแหนง                
และในแตละกลุมเปาหมาย เพ่ือใหครอบคลุมในความจําเปนของการพัฒนาพนักงานเทศบาล ทั้ง 5 ดาน           
ไดดังนี้ 

 6.1 หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ มีดังน้ี 
 6.1.1 บทบาทและหนาท่ีของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 
 6.1.2 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1.3 หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
 6.1.4 งานธุรการและงานสารบรรณ 
 6.1.5 กลยุทธการนํานโยบายสูการปฏิบัติใหประสบความสําเร็จ 
 6.1.6 การใชคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 
 6.1.7 กฎหมายเบื้องตนเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
 6.1.8 เทคนิคการไกลเกลี่ยความขัดแยงในชุมชน 
 6.1.9 การจัดการขอรองเรียนและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 6.1.10 การสรางวัฒนธรรมการใหบริการที่เปนเลศิ 

  6.1.11 การสงเสริมการเรียนรูของพนักงานโดยผานระบบอิเล็กทรอนิกส                            
(e-Learning)                      

 6.1.12 การสงเสริมการเรียนรูผานเทคโนโลยีแบบไรพรมแดน (U-Learning) 
 6.1.13 การจัดวางระบบความสัมพันธและประสานความรวมมือระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน สวนภูมิภาค สวนกลาง และภาคเอกชน 
 6.1.14 การเขาสูไทยแลนด 4.0 ท่ีมีผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6.1.15 การดําเนินชีวิตวิถีใหม และการปรับตัวในภาวะโควิด 19 

 6.2 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ มีดังน้ี 
 6.2.1 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาล        

ที่จัดโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จังหวัด สวนราชการอื่น หรือเทศบาลเปนผูจัดเอง 
 6.2.2 หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบของพนักงานจาง                

ที่รับผิดชอบงานและใชทักษะเฉพาะดาน ที่จัดโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จังหวัด สวนราชการอื่น 
หรือเทศบาลเปนผูจัดเอง 
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 6.3 หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง มีดังน้ี 
 6.3.1 การจัดทําแผนท่ีภาษี 
 6.3.2 การจัดเก็บภาษี การเรงรัดภาษี และการบังคับผูคางชําระภาษี 
 6.3.3 เทคนิคการประมาณราคาและการควบคุมงานกอสราง 
 6.3.4 การดําเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล 
 6.3.5 การดําเนินการความรับผิดทางละเมิด 
 6.3.6 การพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงของพนักงานเทศบาล 

 6.4 หลักสูตรดานการบริหาร มีดังนี้ 
 6.4.1 การบริหารงานเทศบาล 
 6.4.2 การบริหารงานการคลัง 
 6.4.3 การบริหารงานชาง 

 6.5 หลักสูตรการพัฒนาคุณสมบัติสวนตัว มีดังน้ี 
 6.5.1 การเสริมสรางบุคลิกภาพ 
 6.5.2 การสรางภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 
 6.5.3 การสรางคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน 

 6.6 หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 6.6.1 การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแกพนักงานเทศบาล 
 6.6.2 การนอมนํากระแสพระราชดํารัสสูการปฏิบัติงาน 
 6.6.3 การสงเสริมธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

 ทั้ งนี้  ในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามหลักสูตรดังกลาวให เปนไปตามตําแหนง                    
และกลุมเปาหมาย ประกอบกับหวงระยะเวลาในการพัฒนา งบประมาณ ตามความจําเปนและสถานะ             
ทางการคลังท่ีเทศบาลกําหนดไว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

7. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการ 
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล จะใชวิธีการโดยเทศบาลเปนผูดําเนินการเอง  หรือสงพนักงาน

เทศบาลเขารับการพัฒนาท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืน เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักงานสงเสริม             
การปกครองทองถิ่นจังหวัด สถาบันการศึกษา เปนตน สําหรับวิธีการพัฒนาใชรูปแบบตาง ๆ ตามที่หลักสูตร
กําหนด เชน การอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสอนงาน และกิจกรรม
พัฒนาจิต เปนตน 
  ระยะเวลาดําเนินการในการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามหลักสูตรที่กําหนดไวท้ัง 5 หลักสูตร 
จะดําเนินการภายในระยะเวลา 3 ป เริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ซึ่งในหวงระยะเวลา
ดังกลาวจะตองใหครอบคลุมทั้ง 5 หลักสูตร และครอบคลุมจํานวนพนักงานเทศบาลทุกคนที่ตองไดรับ         
การพัฒนา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามความจําเปนของแตละกลุมเปาหมาย หวงระยะเวลาในการพัฒนา งบประมาณ                    
และสถานะทางการคลังที่เทศบาลกําหนดไว รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
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8. สถานท่ีดําเนินการ 
สถานที่ดําเนินการในการพัฒนาพนักงานเทศบาล กรณีที่เทศบาลเปนผูดําเนินการเอง                

ใหใชสํานักงานเทศบาลตําบลดงคอนเปนสถานท่ีดําเนินการ หากมีความจําเปนตอการพัฒนาพนักงานเทศบาล     
อาจใชสถานที่อื่นท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาพนักงานเทศบาลได โดยใหคํานึงถึงหลักสูตรที่ใชในการพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

สําหรับในกรณีที่เทศบาลสงบุคลากรเขารับการพัฒนาของหนวยงานอื่น สถานที่ดําเนินการ 
ใหเปนไปตามที่หนวยงานนั้นเปนผูกําหนด 

 

9. งบประมาณในการดําเนินการ 
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 

2566) ใชงบประมาณของเทศบาลตําบลดงคอน หรือใชงบประมาณจากหนวยงานอ่ืนที่เปนหนวยงานจัดการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล 

 

10. ผูรับผิดชอบในการดําเนินการ 
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลดงคอน ไดกําหนดผูรับผิดชอบ  

ในการดําเนินการไวดังนี้ 
10.1 การหาความจําเปนในการพัฒนา โดยการสัมภาษณ การสังเกต การวิเคราะหขอมูล 

ผูรับผิดชอบ เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป ไดแก คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลตําบลดงคอน 

10.2 การจัดทําโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาพนักงานเทศบาลในกรณีที่ เทศบาล              
ดําเนินการเอง ผู รับผิดชอบ ไดแก ผูบังคับบัญชาทุกระดับในเทศบาล ท้ังนี้ ตองสอดคลองกับหลักสูตร                 
ที่เกี่ยวของในการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่กําหนดไว สําหรับโครงการ/กิจกรรมที่เปนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลในภาพรวมทั้งองคกร ผูรบัผิดชอบ ไดแก สํานักปลัดเทศบาล 

10.3 การพิจารณาสงพนักงานเทศบาลเขารับการพัฒนากรณีหนวยงานอ่ืนเปนผู จัด 
ผูรับผิดชอบ ไดแก ผูบังคับบัญชาในแตละสวนราชการในเทศบาล 

 10.4 ข้ันการทดลองปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ใหมหรืองานที่ได รับมอบหมายใหม 
ผูใตบังคับบัญชาท่ีไดรับการพัฒนาจะตองมีการทดลองการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแล
ผูใตบังคับบัญชาทดลองการปฏิบัติงาน ไดแก ผูบังคับบัญชาทุกระดับที่ผูใตบังคับบัญชาผูนั้นสังกัดอยู 

 10.5 การติดตามประเมินผล แบงหนาที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 
   10.5.1 การติดตามผลการพัฒนา ผูรับผิดชอบ ไดแก ผูบังคับบัญชาทุกระดับ        

ที่ผูใตบังคับบัญชาผูนั้นสังกัดอยู 
 10.5.2 การประเมินผล ผูรับผิดชอบ ไดแก ผูบังคับบัญชาที่จัดทําโครงการ/กิจกรรม

ในการพัฒนา สําหรับการประเมินผลในภาพรวมทั้งองคกร ผูรับผิดชอบหลัก ไดแก รองปลัดเทศบาล 
ผูรับผิดชอบรวม ไดแก หัวหนาสวนราชการในเทศบาล 
 
 
 



- 14 -  

11. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  11.1 เทศบาลมีแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ป (ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566) 

 11.2 พนักงานเทศบาลมีความรูความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม          
ในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 

 11.3 เทศบาลมีความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน 
 11.4 พนักงานเทศบาลมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 11.5 ประชาชนและหนวยงานอื่นมีความเชื่อมั่น ยอมรับ และมีความพึงพอใจในการทํางาน         

ของเทศบาล 
 

12. การติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
 12.1 การติดตาม 
         (1) มอบหมายงานใหผูที่ไดรบัการพัฒนาปฏิบัติงานดวยตนเอง 
         (2) เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได ในกรณทีี่มีปญหา และใหคําแนะนํา 
         (3) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และคอย ๆ ลดการตรวจสอบลง             

เมื่อผูบังคับบัญชาแนใจวาผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ไดรับการสอนไดถูกตอง 
         (4) แจงใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในสวนที่ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ

ไดดี และสวนที่ยังตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม เพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ันในตัวเอง และแกไขขอบกพรอง             
เพ่ือใหการปฏิบัติงานสมบูรณย่ิงข้ึน 

 12.2 การประเมินผล 
         (1) ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตําบลดงคอน (LPA) ในแตละป             

ไดคะแนนในแตละดานไมนอยกวารอยละ 70 และใหเพ่ิมข้ึนในแตละป 
         (2) ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ที่มีตอการปฏิบัติงานของ              

เทศบาลตําบลดงคอน ไดไมนอยกวารอยละ 80 และใหเพิ่มขึ้นในแตละป 
         (3) ประเมินผลความพึงพอใจของหนวยงานอ่ืนที่ไดมาใชบริการหรือมีการบูรณาการ

รวมกับเทศบาล ไดไมนอยกวารอยละ 80 และใหเพ่ิมขึ้นในแตละป 
         (4) ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(ITA) ไดไมนอยกวารอยละ 85 และใหเพิ่มขึ้นในแตละป 
 
 
 
 
 
 


