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สวนที่1
หลักการและเหตุผล
1..หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60–๒๕64) ไดปรับโครงสราง
ประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ตลอดจนการปฏิรูปประเทศ ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคี
การพั ฒ นาทุ ก ภาคส วน ทั้ ง ในระดั บ กลุ ม อาชีพ ระดั บ ภาค และระดับ ประเทศในทุ ก ขั้ นตอนของแผนฯ
อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อ รวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํ า
รายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
เทศบาลเป นองคกรปกครองส วนท องถิ่นรู ปแบบหนึ่งที่ มีความใกล ชิดและสามารถทํางาน
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น นอกจากนี้เทศบาลยังเปนรากฐานที่สําคัญของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยเพราะการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจะประสบความสําเร็จ
ไดจําเปนตองอาศัยการพัฒนาการปกครองในระดับทองถิ่น เปนเบื้องตน ซึ่งสงผลใหบทบาท ภารกิจ และ
ความคาดหวังตอเทศบาล มีมากขึ้น โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ 13) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 รวมถึงภารกิจถายโอนตางๆ นโยบายของรัฐบาล,จังหวัด และอําเภอ
รวมทั้งการประสานงานในการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่สําคัญคือ การตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่เพราะประชาชน คือ “หัวใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น”
ในสภาวะการป จ จุ บั น เทศบาลตํ า บลลี้ มี ภ ารกิ จ ที่ จ ะต อ งทํ า งานให บ รรลุ ผ ลเป น
ที่ยอมรับของประชาชนและหนวยงานอื่นๆ ซึ่งสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนใหเทศบาลบรรลุเปาหมายได นั้นก็คือ
คน ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหทองถิ่นมีอิสระ
ในการบริ หารงานบุ คคลโดยเฉพาะการบรรจุ แตงตั้ง โอน ยาย และการพัฒ นาศักยภาพของพนัก งาน ทั้ง นี้
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางานและตอบสนองตอความตองการของประชาชน
เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของเทศบาลที่มีมากขึ้นและพนักงานเทศบาลมีศักยภาพและ
ความพร อมในการทํ างานมากขึ้น เทศบาลตําบลลี้ จึง มีความจํ าเปนตอ งพั ฒนาทั้ งในฐานะตัวบุ คคลและ
ภาพรวมทั้ง องคกรโดยเฉพาะดานความรู ความสามารถทั่วไป ในการปฏิบัติงานความรู ความสามารถและ
ทั ก ษะ เฉพาะของงาน ความรู ดานเทคโนโลยี ดา นภาษา ทั ศนคติ ดานอารมณและรวมถึง ดานคุณธรรม
จริยธรรม ทําใหพนักงานมีความพรอม มีความสามารถในการทํางาน รูจักการทํางานแบบมี สวนรวม มีการ
ทํางานเปนทีม
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 สวนที่ 4 การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ไดกํ าหนดให เทศบาล มีก ารพัฒ นาผู ไดรับ การบรรจุ เขารั บราชการเป นพนัก งานเทศบาล ก อ น
มอบหมายหนาที่ ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และ
หนาที่ ของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อ
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เปนขาราชการที่ดี โดยเทศบาล ตองกําหนดใหผูไดรับการบรรจุ เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลทุกคน
ใหไดรับการพัฒนาและตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่ ก.ท. กําหนด ดังนี้
1. หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ
2. บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
3. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเปนพนักงานทั่วไป
4. ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานบรรจุใหม และการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานในหนาที่ความรับผิดชอบ
การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนา เชน การ
พัฒนาโดยปฐมนิเทศ การพัฒนาระหวางปฏิบัติราชการ การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา การฝกภาคสนาม
การพัฒนาเฉพาะดาน และอาจกระทําไดโดยสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดหรือสํานักงาน
สงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดรวมกับเทศบาลตนสังกัดหรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่นหรือ
ภาคเอกชนก็ได และกําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคลากร ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ป
ตามกรอบระยะเวลาของแผนอัตรากําลังของเทศบาล นั้น
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2561-2563) ขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลลี้ เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลตําบลลี้ ในการปฏิบัติงานราชการและ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนา 5
ดาน ไดแก
(1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล โครงสรางของนโยบายตางๆ เปนตน
(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานวิเคราะห งานการเงิน งานดาน
ชางฯ
(3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน
(4) ดานคุณสมบั ติส วนตัว ไดแก การชวยเสริ ม บุ คลิก ที่ ดี ส ง เสริ ม ให ส ามารถปฏิบั ติง าน
รวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เชน มนุษยสัมพันธในการทํางาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน
(5) ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข
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2..วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล
วิสัยทัศนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
“มุงมั่นพัฒนาบุคลากร ยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมสรางจริยธรรม”
ยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานเทศบาล
1. การพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหมรี ะเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่
พึงประสงค (คนดี)
2. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (คนเกง)
3. การพัฒนาพนักงานเทศบาลมุง สู Thailand 4.0
4. การพัฒนาพนักงานเทศบาลใหยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
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3..การวิเคราะหสถานการณดานทรัพยากรบุคคลขององคกร (SWOT ดานทรัพยากรบุคคล)
การวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอ
การพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของบุคลากรในองคกร อันเปนสภาพแวดลอมภายในองคกร ซึ่ง
ทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา ปจจุบันบุคลากรในองคกรสถานภาพ
การพัฒนาอยูจุดไหน สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้ โดยใช
เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength - S) จุดออน (Weak - W) และ
ปจจัยภายนอกไดแก โอกาส (Oppotunity - O) และอุปสรรค (Threat - T) เปนเครื่องมือ

การวิเคราะหบคุ ลากร
การวิเคราะหบุคลากร ( Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT

๑.
๒.
๓.
๔.

จุดแข็ง (Strengths)
มีการกําหนดตําแหนงชัดเจนและครอบคลุม
ภาระงาน
มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ
สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT
ใหทันสมัยอยูเสมอ
มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพิ่มเติม

๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
โอกาส (Opportunities)
๑. เทศบาลตําบลลี้ใหโอกาสบุคลากรในการพัฒนา
ตนเองโดยการสงเสริมใหเขารวมอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ
๒. มีความคุนเคยกันทั้งหมดทุกคนในองคกร
๓. บุคลากรมาจากพื้นทีท่ ี่มีบริบทใกลเคียงกับพื้นที่
ของเทศบาลทําใหเขาใจสภาพพื้นที่ ทัศนคติของ
ประชาชนไดดี
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรีปริญญาโท
เพิ่มขึ้น

๑.
๒.
๓.
๔.

จุดออน (Weaknesses)
การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาค
สวนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึง่ กัน
และกัน
เจาหนาที่ไมเพียงพอและผูป ฏิบัติงานยังขาดความรูท ี่
เปนระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
เจาหนาทีม่ ีความตระหนักในหนาที่และความ
รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติคอนขางนอย
ขาดการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคกร และ
พัฒนาแนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให
เกิดสิ่งจูงใจและขวัญกําลังใจ ทีจ่ ะทําใหขาราชการ
และเจาหนาทีท่ ุมเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน
เจาหนาทีม่ ีการอุทิศเวลาและการเสียสละเพื่อ
สวนรวมไมมากเทาที่ควร
ภัยคุกคาม(Threats)
ระเบียบกฎหมายไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน
กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความกาวหนาในแนวตั้ง
บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสูปญ
 หา
เศรษฐกิจ ทําใหมเี วลาใหชุมชนจํากัด
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การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร
โครงสรางปจจุบัน
นายกเทศมนตรี
สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย

ประเมินผล

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผน ควบคุม
กํากับดูแล

ผูปฏิบัตงิ านมีความรู
เขาใจงานทีท่ ํา

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป
ตามระเบียบแลว
รายงาน
นายกเทศมนตรี
ทํางานตามคําสัง่
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม
ยุทธศาสตรได

การพั ฒ นาบุ คลากรในโครงสร า งของเทศบาลตํ าบลลี้ จะเป น การพั ฒ นาโดยให ป ระชาชน
มี ส ว นร ว มและใช ร ะบบเป ด โดยบุ ค ลากรมี ส ว นที่ ต อ งสั ม พั น ธ กั น เพื่ อ ให ไ ด บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพ
มีคณะกรรมการทําหนาที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และประเมินผลเพื่อการ
เลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลลี้ ที่จะปรับปรุงจึงเปนดังนี้
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คณะกรรมการ
วางแผนอัตรากําลัง
สรรหา
ประเมินผล/รายงาน

นายกเทศมนตรี
สั่งการ ติดตามตรวจสอบ
ใหความเปนธรรม

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานที่ทํา
ทํางานเปนทีม
ฝกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตรได

หัวหนาหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน
สงเสริม/สนับสนุน
ใหความเปนธรรมควบคุม
ตรวจสอบ
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สวนที่ 2
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา
2.1 วัตถุประสงคในการพัฒนาพนักงานเทศบาล
1. เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของ
บุ คลากรเทศบาลตํา บลลี้ ในการปฏิบั ติง านราชการและบริ ก ารประชาชนไดอ ยา งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงมั่นที่จะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) เพื่อ
การบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงมั่นที่จะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงมั่นที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เพื่อใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกระทรวงและยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตาง ๆ ที่ใหความ
รวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล
2.2 เปาหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล
1. การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานผูบริหาร
1.1 ปลัดเทศบาล จํานวน 1 ราย ดังนี้
(1) ปลัดเทศบาลตําบลลี้ (นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง)
1.2 หัวหนาสวนราชการระดับกองจํานวน 7 ราย ดังนี้
(1) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)
(2) ผูอํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)
(3) ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง ระดับตน)
(4) ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน)
(5) ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)
(6) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน)
(7) ผูอํานวยการกองสงเสริมการเกษตร (นักบริหารงานการเกษตร ระดับตน)
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2. การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัตจิ ํานวน 28 ราย ดังนี้
2.1 พนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัติประเภทวิชาการ จํานวน 13 ราย ดังนี้
(1) นักวิเคราะหนโยบายและแผน สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
(2) นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
(3) นักทรัพยากรบุคคล สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
(4) นิติกร สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
(5) นักวิชาการคลัง สังกัด กองคลัง
(6) นักวิชาการคลัง สังกัด กองคลัง
(7) นักวิชาการพัสดุ สังกัด กองคลัง
(8) นักวิชาการจัดเก็บรายได สังกัด กองคลัง
(9) วิศวกรโยธา สังกัด กองชาง
(10) นักวิชาการสุขาภิบาล สังกัด กองสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
(11) นักวิชาการศึกษา สังกัด กองการศึกษา
(12) นักพัฒนาชุมชน สังกัด กองสวัสดิการสังคม
(13) นักวิชาการเกษตร สังกัด กองสงเสริมการเกษตร
2.2 พนักงานเทศบาลสายงานผูปฏิบัติประเภททั่วไปจํานวน 15 ราย ดังนี้
(1) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
(2) เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
(3) เจาพนักงานธุรการ สังกัด สํานักปลัดเทศบาล
(4) เจาพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด กองคลัง
(5) เจาพนักงานพัสดุ สังกัด กองคลัง
(6) เจาพนักงานธุรการ สังกัด กองคลัง
(7) นายชางโยธา สังกัด กองชาง
(8) นายชางโยธา สังกัด กองชาง
(9) นายชางโยธา สังกัด กองชาง
(10) นายชางไฟฟา สังกัด กองชาง
(11) นายชางไฟฟา สังกัด กองชาง
(12) นายชางเขียนแบบ สังกัด กองชาง
(13) เจาพนักงานธุรการ สังกัด กองชาง
(14) เจาพนักงานสาธารณสุข สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(15) เจาพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา
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3. การพัฒนาพนักงานครู จํานวน 9 ราย
4. การพัฒนาลูกจางประจํา และพนักงานจาง
4.1 ลูกจางประจําจํานวน 1 ราย ดังนี้
คนงานเครื่องสูบน้ํา สังกัดกองชาง
4.2 พนักงานจางจํานวน 18 ราย ดังนี้
(1) คนงานทั่วไป สังกัด สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 6 ราย
(2) คนงานทั่วไป สังกัด กองคลัง จํานวน 3 ราย
(3) คนงานทั่วไป สังกัด กองชาง จํานวน 2 ราย
(4) คนงานทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 2 ราย
(5) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน สังกัด
กองสวัสดิการสังคม
(6) พนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง ผูดูแลเด็ก จํานวน 4 ราย สังกัด กองการศึกษา
2.3 ความรู ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น เรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ฉบับที่๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนดความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่จําเปนของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นไว ดังนี้
๑. ความรูที่จําเปนในงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
๑.๑ ความรูที่จําเปนในงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมี จํานวน ๒๑ ดาน
ดังนี้
๑.๑.๑ ความรูที่จําเปนในงาน (ความรูเฉพาะทางในงานทีร่ บั ผิดชอบ)
๑.๑.๒ ความรูเรื่องกฎหมาย (ความรูเฉพาะทางในงานที่รบั ผิดชอบ)
๑.๑.๓ ความรูเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑.๑.๔ ความรูทั่วไปเรือ่ งชุมชน
๑.๑.๕ ความรูเรื่องการจัดการความรู
๑.๑.๖ ความรูเรื่องการจัดทาแผนปฏิบัตกิ ารและแผนยุทธศาสตร
๑.๑.๗ ความรูเรื่องการติดตามและประเมินผล
๑.๑.๘ ความรูเรื่องระบบการจัดการองคกร
๑.๑.๙ ความรูเรื่องการวิเคราะหผลกระทบตางๆเชนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA), การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ
๑.๑.๑๐ ความรูเรื่องการทํางบการเงินและงบประมาณ
๑.๑.๑๑ ความรูเรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(GFMIS)
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๑.๑.๑๒
๑.๑.๑๓
๑.๑.๑๔
๑.๑.๑๕
๑.๑.๑๖
๑.๑.๑๗
๑.๑.๑๘

ความรูเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ความรูเรื่องบัญชีและระบบบัญชี
ความรูเรื่องจัดซื้อจัดจางและกฎระเบียบพัสดุ
ความรูเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความรูเรื่องการพัฒนาบุคลากร
ความรูเรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
ความรูเรื่องสถานการณภายนอกและผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคม
พื้นที่
๑.๑.๑๙ ความรูเรื่องสือ่ สารสาธารณะ
๑.๑.๒๐ ความรูเรื่องการบริหารจัดการฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร
(Software) และเน็ตเวิรก(Network)
๑.๑.๒๑ ความรูเรื่องบรรณารักษ
๑.๒ การกําหนดความรูที่จําเปนประจําสายงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมี
ดังนี้
๑.๒.๑ สายงานในตําแหนงประเภทบริหารใหกําหนดความรูที่จําเปนประจําสายงาน
ไวอยางนอยสายงานละ ๗ ดาน
๑.๒.๒ สายงานในตําแหนงประเภทอํานวยการใหกําหนดความรูที่จําเปนประจําสาย
งานไวอยางนอยสายงานละ ๗ ดาน
๑.๒.๓ สายงานในตําแหนงประเภทวิชาการใหกําหนดความรูที่จําเปนประจําสาย
งานไวอยางนอยสายงานละ ๕ ดาน
๑.๒.๔ สายงานในตําแหนงประเภททั่วไปใหกําหนดความรูที่จําเปนประจําสายงาน
ไวอยางนอยสายงานละ ๓ ดาน
๑.๓ การกําหนดรายละเอี ยดหลัก เกณฑและวิธีปฏิบัติเ กี่ยวกับ ความรูที่จําเปนในงานของ
ขาราชการหรือ พนัก งานส วนท องถิ่นให เป นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่ คณะกรรมการกลาง
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
๒. ทักษะที่จําเปนในงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
๒.๑ ทักษะที่จําเปนในงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีจานวน๙ดานดังนี้
๒.๑.๑ ทักษะการบริหารขอมูล
๒.๑.๒ ทักษะการใชคอมพิวเตอร
๒.๑.๓ ทักษะการประสานงาน
๒.๑.๔ ทักษะในการสืบสวน
๒.๑.๕ ทักษะการบริหารโครงการ
๒.๑.๖ ทักษะในการสื่อสารการนําเสนอและถายทอดความรู
๒.๑.๗ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
๒.๑.๘ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
๒.๑.๙ ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตร
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๒.๒ การกําหนดทักษะที่จําเปนประจําสายงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมี
ดังนี้
๒.๒.๑ สายงานในตําแหนงประเภทบริหารใหกําหนดทักษะที่จําเปนประจําสายงาน
ไวอยางนอยสายงานละ ๔ ดาน
๒.๒.๒ สายงานในตําแหนงประเภทอํานวยการใหกําหนดทักษะที่จําเปนประจําสาย
งานไวอยางนอยสายงานละ ๔ ดาน
๒.๒.๓ สายงานในตําแหนงประเภทวิชาการใหกําหนดทักษะที่จําเปนประจําสายงาน
ไวอยางนอยสายงานละ ๓ ดาน
๒.๒.๔ สายงานในตําแหนงประเภททั่วไปใหกําหนดทักษะที่จําเปนประจําสายงานไว
อยางนอยสายงานละ ๓ ดาน
๓. สมรรถนะที่จําเปนในงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
๓.๑ สมรรถนะที่ จํ า เป น ในงานของข า ราชการหรื อ พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น จํ า แนกเป น
๓ ประเภท ดังนี้
๓.๑.๑ สมรรถนะหลั ก หมายถึง สมรรถนะที่ ข า ราชการทุ ก ประเภทและระดั บ
ตําแหนง จํ าเป นตอ งมี เ พื่ อ เป นการหล อ หลอมให เ กิ ดพฤติก รรมและคานิยมที่ พึ ง
ประสงคร วมกั นซึ่ ง จะก อ ให เ กิ ดประโยชนสู ง สุ ดตอ องคก รปกครองส วนท อ งถิ่ น
ประชาชนสังคมและประเทศชาติประกอบดวย ๕ สมรรถนะดังนี้
๓.๑.๑.๑ การมุงผลสัมฤทธิ์
๓.๑.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกตองและจริยธรรม
๓.๑.๑.๓ ความเขาใจในองคกรและระบบงาน
๓.๑.๑.๔ การบริการเปนเลิศ
๓.๑.๑.๕ การทํางานเปนทีม
๓.๑.๒ สมรรถนะประจํ าผู บ ริ ห ารหมายถึ ง สมรรถนะที่ ข าราชการในตํ าแหน ง
ประเภทบริ ห ารและอํ า นวยการซึ่ ง ตอ งกํ า กั บ ดู แลที ม งานหรื อ ผู ใต บั ง คับ บั ญ ชา
จําเปนตองมี ในฐานะผูนําที่ มีประสิท ธิภาพเพื่อนําทีม งานหรื อผูใตบั งคับ บัญชาให
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิท ธิภาพและสอดคลอ งตามวัตถุประสงคของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบดวย ๔ สมรรถนะ ดังนี้
๓.๑.๒.๑ การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
๓.๑.๒.๒ ความสามารถในการเปนผูนํา
๓.๑.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาคน
๓.๑.๒.๔ การคิดเชิงกลยุทธ
๓.๑.๓ สมรรถนะประจําสายงานหมายถึงสมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับประเภท
และระดับตําแหนงในสายงานตางๆเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการที่ดํารง
ตําแหนงในสายงานนั้นสามารถปฏิบัติภารกิจในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงคขององคกรปกครองส วนทองถิ่นประกอบดวย ๒๒ สมรรถนะ
ดังนี้
๓.๑.๓.๑ การกํากับติดตามอยางสม่ําเสมอ
๓.๑.๓.๒ การแกไขปญหาอยางมืออาชีพ
๓.๑.๓.๓ การแกปญหาและดําเนินการเชิงรุก
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๓.๑.๓.๔ การคนหาและการบริหารจัดการขอมูล
๓.๑.๓.๕ การควบคุมและจัดการสถานการณอยางสรางสรรค
๓.๑.๓.๖ การคิดวิเคราะห
๓.๑.๓.๗ การบริหารความเสี่ยง
๓.๑.๓.๘ การบริหารทรัพยากร
๓.๑.๓.๙ การมุงความปลอดภัยและการระวังภัย
๓.๑.๓.๑๐ การยึดมั่นในหลักเกณฑ
๓.๑.๓.๑๑ การวางแผนและการจัดการ
๓.๑.๓.๑๒ การวิเคราะหและการบูรณาการ
๓.๑.๓.๑๓ การสรางใหเกิดการมีสวนรวมทุกภาคสวน
๓.๑.๓.๑๔ การสั่งสมความรูและความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
๓.๑.๓.๑๕ การใหความรูและการสรางสายสัมพันธ
๓.๑.๓.๑๖ ความเขาใจผูอื่นและตอบสนองอยางสรางสรรค
๓.๑.๓.๑๗ ความเขาใจพื้นที่และการเมืองทองถิ่น
๓.๑.๓.๑๘ ความคิดสรางสรรค
๓.๑.๓.๑๙ ความละเอียดรอบคอบและความถูกตองของงาน
๓.๑.๓.๒๐ จิตสํานึกและรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม
๓.๑.๓.๒๑ ศิลปะการโนมนาวจูงใจ
๓.๑.๓.๒๒ สรางสรรคเพื่อประโยชนของทองถิ่น
๓.๒ การกําหนดสมรรถนะทีจ่ ําเปนประจําสายงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมี
ดังนี้
๓.๒.๑ สมรรถนะหลั ก ให กํ า หนดเป นสมรรถนะที่ จํ าเป น ประจํ าสายงานในทุ ก
ประเภทและระดับตําแหนงทั้ง ๕ สมรรถนะ
๓.๒.๒ สมรรถนะประจําผูบริหารใหกําหนดเปนสมรรถนะที่จําเปนประจําสายงาน
ในตําแหนงประเภทบริหารและอํานวยการทั้ง ๔ สมรรถนะ
๓.๒.๓ สมรรถนะประจําสายงานใหกําหนดเปนสมรรถนะที่จําเปนประจําสายงานใน
ทุกประเภทและระดับตําแหนงไวอยางนอยสายงานละ ๓ สมรรถนะ
2.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานเทศบาลในระยะ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖3)
(1) ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาพนักงานเทศบาลใหมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่
พึงประสงค (คนดี)
(2) ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (คนเกง)
(3) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาพนักงานเทศบาลมุง สู Thailand 4.0
(4) ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาลใหยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล
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สวนที่ 3
หลักสูตรการพัฒนา
3.1หลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงานเทศบาล
1. หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
(1) หลักสูตรวินัยเบื้องตนสําหรับพนักงานสวนทองถิ่น
(2) โครงการปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ
(1) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(2) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป
(3) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล
(4) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง นิติกร
(5) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง นักวิชาการคลัง
(6) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
(7) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได
(8) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง วิศวกรโยธา
(9) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาล
(10) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง นักวิชาการศึกษา
(11) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
(12) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง นักวิชาการเกษตร
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(13) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(14) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
(15) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี
(16) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง เจาพนักงานพัสดุ
(17) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง นายชางโยธา
(18) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง นายชางไฟฟา
(19) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง นายชางเขียนแบบ
(20) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข
ั นาเด็กเล็ก(ขั้นพื้นฐาน)
(21) หลักสูตรมาตรฐานศูนยพฒ
3. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานแตละตําแหนง
(1) หลักสูตรความรูและทักษะ ตําแหนง นิติกร
(2) หลักสูตรความรูและทักษะ ตําแหนง นักวิชาการคลัง
(3) หลักสูตรความรูและทักษะ ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
(4) หลักสูตรความรูและทักษะ ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได
(5) หลักสูตรความรูและทักษะ ตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาล
(6) หลักสูตรความรูและทักษะ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา
(7) หลักสูตรความรูและทักษะ ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
(8) หลักสูตรความรูและทักษะ ตําแหนง นักวิชาการเกษตร
(9) หลักสูตรความรูและทักษะ ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(10) หลักสูตรความรูและทักษะ ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ
(11) หลักสูตรความรูและทักษะ ตําแหนง นายชางไฟฟา
(12) หลักสูตร ครู (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)
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4. หลักสูตรดานการบริหาร
(1) หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทองถิ่น
(2) หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(3) หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(4) หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการเกษตร
(5) หลักสูตรผูบริหารทองถิ่น ประเทศไทย 4.0
(6) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด
(7) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
(8) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
(9) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง ผูอํานวยการกองการศึกษา
(10) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(11) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง ผูอํานวยการกองการสงเสริมการเกษตร
(12) หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จากหนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
5. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) โครงการฝ ก อบรมจริ ยธรรมคุณธรรม ให กั บ ผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล พนัก งาน
เจาหนาที่ ผูนําชุมชนของเทศบาลตําบลลี้
(2) โครงการใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกพนักงานเทศบาล
(3) โครงการใหความรูปลูกจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน
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สวนที่ 4
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา
วิธีการในการพัฒนาพนักงานเทศบาล
1. การฝกอบรมในหองเรียน (Classroom Training)
2. การฝกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)
3. การสอนงาน (Coaching)
4. การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring)
5. การใหคําปรึกษาแนะนํา (Consulting)
6. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) / การใหปฏิบัตงิ านในหนวยงานอื่น
7. การเขารวมประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar)
8. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
9. การฝกงานกับผูเ ชี่ยวชาญ (Counterpart)
10. การมอบหมายงาน (Job Assignment)
11. การติดตามหัวหนา (Work Shadow)
12. การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning)
13. การเปนวิทยากรภายในหนวยงาน (In-House Instructor)
โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังตอไปนี้
1..การฝกอบรมในหองเรียน (Classroom Training)
เปนการเนนการเรียนรูจากผูเรียนหลากหลายกลุม/ตําแหนงงาน โดยมีหนวยงานทรัพยากรบุคคล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของทําหนาที่ดําเนินการจัดฝกอบรม
2. การฝกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training)
การฝกขณะปฏิบัติงานถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายใน
หนวยงานเปนวิธีการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริงเปนการใหคําแนะนําเชิงปฏิบัติใน
ลักษะตัวตอตัวหรื อเปนกลุมเล็กในสถานที่ ทํางานและในชวงการทํางานปกติวิธีการนี้เนนประสิทธิภาพการ
ทํางานในลักษณะการพัฒนาทักษะเปนพื้นฐานใหแกบุคลากรเขาใจและสามารถปฏิบัติงานไดดวยตนเองการฝก
ขณะปฏิบัติงานสามารถดําเนินการโดยผูบังคับบัญชาหรือมอบหมายผูที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้นมักใชสําหรับ
บุคลากรใหมที่เพิ่งเขาทํางาน สับเปลี่ยน โอนยาย เลื่อนตําแหนง มีการปรับปรุงงานหรือตองอธิบายงาน
ใหมๆ ผูบังคับบัญชามีหนาที่ฝกบุคลากรขณะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบเพื่อใหบุคลากรทราบ
และเรียนรูเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานพรอมคูมือและระเบียบปฏิบัติประกอบทําใหเกิดการรักษาองคความรู
และคงไวซึ่งมาตรฐานการทํางานแมวาจะเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบงานแตยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพใน
การทํางานตอไปได
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3. การสอนงาน (Coaching)
การสอนงานถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผูบังคับบัญชาหรือผูที่ไดรับมอบหมายในหนวยงาน
เปนวิธีการใหความรู (knowledge) สรางเสริมทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ชวยในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไดในระยะยาวโดยผานกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูสอนงานและบุคลากรผูถูก
สอนงานการสอนงานมักเปนรายบุคคลหรือเปนกลุมเล็กตองใชเวลาในการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring)
การเปนพี่เลี้ยงเปนอีกวิธีการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลวิธีการนี้ตองใชความคิดในการวิเคราะหรับ
ฟงและนําเสนอทิศทางที่ถูกตองใหอีกฝายโดยเนนการมีสวนรวมแกไขปญหาและกําหนดเปาหมายเพื่อใหงาน
บรรลุผ ลสําเร็ จเป นกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางพี่ เลี้ยง (Mentor) และผูรั บคําแนะนํา
(Mentee) จากผูมีความรูความชํานาญใหกับผูไมมีประสบการณหรือมีประสบการณไมมากนัก
ลักษณะสําคัญของการเปนพี่เลี้ยง คือ ผูเปนพี่เลี้ยงอาจเปนบุคคลอื่นได ไมจําเปนตองเป น
ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาโดยตรง ทําหนาที่สนับสนุน ใหกําลังใจ ชวยเหลือ สอนงาน และใหคําปรึกษา
แนะนําดูแลทั้งการทํางานการวางแผนเปาหมายในอาชีพใหกับบุคลากรเพื่อใหผูรับคําแนะนํามีความสามารถใน
การปฏิบัติงานที่สูงขึ้นรวมถึงการใชชีวิตสวนตัวที่เหมาะสม
5. การใหคําปรึกษาแนะนะ (Consulting)
การใหคําปรึกษาแนะนําเปนวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่มักใชในการแกไขปญหาทีเ่ กิด
ขึ้นกับบุคลากรดวยการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานซึ่งผูบังคับบัญชากําหนดแนวทางแกไขปญหาที่
เหมาะสมรวมกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหบุคลากรมีแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองไดผูใหคําปรึกษา
แนะนํามัก เปนผู บัง คับบั ญ ชาภายในหนวยงานหรือ อาจเป นผูเ ชี่ยวชาญที่ มีความรู ประสบการณและความ
ชํานาญเปนพิเศษในเรื่องนั้น ๆ ที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาไดจากทั้งภายในหรือภายนอกองคกร
6..การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) / การใหปฏิบัติงานในหนวยงานอื่น
การหมุนเวียนงานเปนอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากรถือ
เปนวิธีการที่กอใหเกิดทักษะการทํางานที่หลากหลาย (Multi-Skill) ที่เนนการสลับเปลี่ยนงานในแนวนอนจาก
งานหนึ่ง ไปยัง อี ก งานหนึ่ง มากกวาการเลื่ อ นตําแหนง งานที่ สู ง ขึ้นการหมุ นเวียนงานเกิ ดไดทั้ ง การเปลี่ ย น
ตําแหนงงานและการเปลี่ยนหนวยงานโดยการใหปฏิบัติงานในหนวยงานอื่นภายใตระยะเวลาที่กําหนด
7. การเขารวมประชุมสัมมนา (Meeting/Seminar)
การเขารวมประชุม/สัมมนาเปนวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งเนนการพัฒนาทักษะในการ
คิดเชิงนวัตกรรมการแลกเปลี่ยนขอมูลความรูและประสบการณและทักษะในการแกไขปญหาและการตัดสินใจ
สามารถนําแนวคิดที่ ไดรั บ จากการประชุม สั ม มนามาปรั บ ใชเ พื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภาพในการทํ างานเป นการ
มอบหมายจากผูบังคับบัญชาใหบุคลากรไดเขารวมในการประชุม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน
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8. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)
การดูง านนอกสถานที่เ ป นวิธีก ารพั ฒ นาบุ คลากรอี ก รูป แบบหนึ่ง เนนดูง านที่มี ขอบเขตงานที่
รั บ ผิ ดชอบเหมื อ นกั นหรื อ ลั ก ษะงานที่ ต อ งทํ า งานร วมกั นเพื่ อ ให บุ ค ลากรได เ รี ย นรู เ ฉพาะเรื่ อ งและเห็ น
ประสบการณใหมรูปแบบการทางานที่มีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (Best Practice) สามารถนําแนวคิดที่ไดรับจากการดู
งานมาประยุกตใชปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและพัฒนาขีดความสามารถของตน
9. การฝกงานกับผูเชี่ยวชาญ(Counterpart)
การฝกงานกับผูเชี่ยวชาญเปนวิธีการพัฒนาบุคลากรแบบหนึ่งที่เนนใหมีความรูความเชี่ยวชาญ
เจาะลึกเฉพาะดานโดยใหฝกงานและทางานรวมงานกับผูเชี่ยวชาญที่ไดรับมอบหมายอาจเปนผูเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพที่ทํางานอยูหรือเปนผูเชี่ยวชาญในทักษะหลายดานซึ่งรวมถึงผูบริหารดวย
10. การมอบหมายงาน(Job Assignment)
การมอบหมายงานเป นอี กวิธีก ารหนึ่ง ที่ใชในการพั ฒนาบุ คลากรและเปนที่ นิยมโดยเนนการ
กระจายงานในหนาที่ความรับผิดชอบและมอบอํานาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่กําหนดใหผูอื่นไปปฏิบัติซึ่ง
หากสังเกตจากผูบริหารระดับหัวหนาที่มีความมานะทุมเททางานทุกอยางที่ขวางหนาแมกระทั่งงานของลูกนอง
ก็ ตามอาจมี ผู บ ริ ห ารตั้ง คาถามวา แล วจะทํ า อย างไรเมื่ อ งานในความรั บ ผิ ด ชอบมี ม ากและตอ งจั ดลํ าดั บ
ความสําคัญซึ่งการมอบหมายกระจายอํานาจตองมีความไววางใจเปนสวนสําคัญ ดังนั้นการมอบหมายงาน
นอกจากเปนการพัฒนาบุคลากรแลวยังชวยแกปญหางานผูบริหารใหบรรเทาเบาบางลงได
11. การติดตามหัวหนา(Work Shadow)
การติดตามหัวหนาเปนอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร-คนเกง-ใหไดมีโอกาสติดตามผูบ ริหาร
ระหวางปฏิบัติงานโดยเปดโอกาสใหบุคลากรไดเรียนรูผานการติดตาม/สังเกตพฤติกรรมการทํางานจากแมแบบ
ที่เปนหัวหนาในฐานะผูเ ชี่ยวชาญงานนั้นเปนเทคนิคการสร างและทําตามแมแบบ (Role Model) ที่เนน
กิจ กรรมการเรี ยนรู ระยะสั้ นโดยไม ตอ งลงทุ นมากนัก เพี ยงแคอาศัยแมแบบที่ ดีที่ส ามารถแสดงตัวอยางให
บุคลากรผูติดตามรับรูและเลียนแบบไดในระยะเวลาการทํางานปกติใชในการพัฒนาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพสูงโดย
ใหเห็นสภาพแวดลอมทักษะที่จําเปน ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงการแสดงออก
และทัศนคติของแมแบบภายในระยะเวลาตั้งแตหนึ่งวันขึ้นไปจนถึงเปนเดือนหรือเปนปก็ตาม
วิธีการพัฒนาบุคลากรนี้ ใชเพื่อใหบุคลากรมีโอกาสศึกษาวิธีการทํางานของผูบริหารที่ควรนํามา
เปนแบบอยาง นอกจากไดเรียนรูการทํางานของผูอื่นเพื่อนํามาปรับปรุงงานของตนเองใหดีขึ้นแลวยังใชเปน
เครื่องมือในการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร (Career path) อีกดวย
12. การเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning)
การเรียนรูดวยตนเองเปนวิธีการพัฒนาบุคลากรขององคกรที่เนนใหบุคลากรมีความรับผิดชอบใน
การเรียนรูและพัฒนาตนเองโดยไมจําเปนตองใชชวงเวลาในการปฏิบัติงานเทานั้น บุคลากรสามารถแสวงหา
โอกาสเรี ยนรูไดดวยตนเองผานชอ งทางการเรียนรูและสื่อ ตางๆ ที่ตองการได ซึ่ งวิธีก ารนี้เหมาะสมกั บ
บุคลากรที่ชอบเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอโดยเฉพาะกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพใน
การทํางานสูง
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13. การเปนวิทยากรภายในหนวยงาน(In-House Instructor)
การเปนวิทยากรภายในหนวยงานเปนอีกวิธีการหนึ่งที่ใชในการพัฒนาบุคลากร เนื่องดวยการ
เปนวิทยากรไดนั้นตองมีความรูทักษะความชํานาญ รวมทั้งประสบการณในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและพรอมที่จะ
ถายทอดใหกับบุคคลตางๆ ไดผูบังคับบัญชาสามารถมอบหมายใหบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความ
ชํานาญในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่ เกี่ยวขอ งกับ การทํางานทํ าหนาที่เ ปนวิทยากรภายใน ถายทอดความรู ใหกั บ
บุคลากรในหนวยงาน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะและทัศนคติ
ใหกับบุคลากร ทั้งนี้บุคลากรจะไดพัฒนาทักษะตนเองใหมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นเกิดการถายเทความรู
ระหวางบุคลากรดวยกันเองทําใหองคกรมีบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในดานตางๆทําใหความรูที่มีอยูใน
ตัวบุคลากรคงอยูกับองคกรตอไปอันเปนการแปลงความรูที่อยูในตัวบุคคลใหเปนความรูภายนอกมีการจัดทํา
เปนสื่อการสอนการทําเอกสารประกอบการบรรยายทําใหเกิดการบริหารจัดการความรูในองคกรขึ้น ดังนั้น
การเปนวิท ยากรภายในจึงเปนการพัฒนาตัวบุ คลากรเองและรักษาองคความรู ในองคกรซึ่ งวิทยากรภายใน
เหลานี้จะสรางใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ตอไปได

สรุปวิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนาในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
(1) ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาพนักงานเทศบาลใหมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่
พึงประสงค (คนดี)

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

การดําเนินการ

1

หลักสูตรวินัยเบื้องตนสําหรับ
พนักงานสวนทองถิ่น

การฝกอบรม การสัมมนา

พนักงานเทศบาลตําบลลี้
สมัครเขารับการอบรม

2

โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
เทศบาลที่บรรจุใหม

การฝกอบรม การปฐมนิเทศ

พนักงานเทศบาลบรรจุใหม

ปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
ป 2561
ป 2562
ป 25๖3
เทศบาล สงฝกอบรมกับ
(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น
จังหวัดลําพูน
2
2
2
/กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

8

6

-
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร (คนเกง)

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วิธกี ารพัฒนา

การดําเนินการ

1

หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

หัวหนาสํานักปลัด
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครัง้
ตามหลักสูตรฝกอบรม

2

หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

ผูอํานวยการกองคลัง
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครัง้
ตามหลักสูตรฝกอบรม

3

หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

ผูอํานวยการกองชาง
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครัง้
ตามหลักสูตรฝกอบรม

4

หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

ผูอํานวยการกองการศึกษา
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครัง้
ตามหลักสูตรฝกอบรม

5

หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครัง้
ตามหลักสูตรฝกอบรม

ปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
เทศบาล สงฝกอบรมกับ
ป 2561 ป 2562 ป 25๖3
(จํานวน
(จํานวน ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น
(จํานวน
คน)
คน)
คน)
จังหวัดลําพูน/
1
1
1
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
1
1
1
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
1
1
1
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
1
1
1
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
1
1
1
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
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ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วิธกี ารพัฒนา

การดําเนินการ

6

หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

7

หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

ผูอํานวยการกองสงเสริม
การเกษตร
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครัง้
ตามหลักสูตรฝกอบรม
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครัง้
ตามหลักสูตรฝกอบรม

8

หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

9

หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

ปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
ป 2561 ป 2562 ป 25๖3
เทศบาล สงฝกอบรมกับ
(จํานวน
(จํานวน
(จํานวน ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น
คน)
คน)
คน)
จังหวัดลําพูน/
1
1
1
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
1

1

1

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครั้ง
ตามหลักสูตรฝกอบรม

1

1

1

นักจัดการงานทั่วไป
เขารับการฝกอบรมป ละ 1
ครั้ง ตามหลักสูตรฝกอบรม

1

1

1

จังหวัดลําพูน/
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
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ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วิธกี ารพัฒนา

การดําเนินการ

ปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
ป 2561 ป 2562
ป 25๖3
เทศบาล สงฝกอบรมกับ
(จํานวน
(จํานวน (จํานวนคน) ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น
คน)
คน)
จังหวัดลําพูน/
1
1
1
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
1
1
1
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
2
2
2
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

10 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

นักทรัพยากรบุคคล
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครัง้
ตามหลักสูตรฝกอบรม

11 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

นิติกร
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครั้ง
ตามหลักสูตรฝกอบรม

12 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

นักวิชาการคลัง
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครั้ง
ตามหลักสูตรฝกอบรม

13 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

นักวิชาการพัสดุ
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครั้ง
ตามหลักสูตรฝกอบรม

1

1

1

14 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

นักวิชาการจัดเก็บรายได เขารับ
การฝกอบรมปละ
1 ครั้ง ตามหลักสูตรฝกอบรม

1

1

1

จังหวัดลําพูน/
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

23

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วิธกี ารพัฒนา

การดําเนินการ

ปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
ป 2561 ป 2562 ป 25๖3
เทศบาล สงฝกอบรมกับ
(จํานวน
(จํานวน
(จํานวน ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น
คน)
คน)
คน)
จังหวัดลําพูน/
1
1
1
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

15 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

วิศวกรโยธา เขารับการฝกอบรม
ปละ 1 ครั้ง ตามหลักสูตร
ฝกอบรม

16 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

นักวิชาการสุขาภิบาล
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครั้ง
ตามหลักสูตรฝกอบรม

1

1

1

17 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

นักวิชาการศึกษา
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครั้ง
ตามหลักสูตรฝกอบรม

1

1

1

18 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

นักพัฒนาชุมชน
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครั้ง
ตามหลักสูตรฝกอบรม

1

1

1

จังหวัดลําพูน/
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

19 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

นักวิชาการเกษตร
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครั้ง
ตามหลักสูตรฝกอบรม

1

1

1

จังหวัดลําพูน/
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

จังหวัดลําพูน/
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

24

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วิธกี ารพัฒนา

20 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

การดําเนินการ

21 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

เจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครั้ง
ตามหลักสูตรฝกอบรม
เจาพนักงานธุรการ
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครั้ง
ตามหลักสูตรฝกอบรม

22 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ
23 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

ปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
ป 2561 ป 2562 ป 25๖3
เทศบาล สงฝกอบรมกับ
(จํานวน
(จํานวน
(จํานวน ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น
คน)
คน)
คน)
จังหวัดลําพูน/
2
2
2
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
4

4

4

เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เขารับการฝกอบรมปละ 1 ครั้ง
ตามหลักสูตรฝกอบรม

1

1

1

เจาพนักงานพัสดุ
เขารับการฝกอบรมปละ
1 ครั้ง ตามหลักสูตรฝกอบรม

1

1

1

จังหวัดลําพูน/
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

25

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วิธกี ารพัฒนา

การดําเนินการ

24 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

นายชางโยธา
เขารับการฝกอบรมปละ
1 ครั้ง ตามหลักสูตรฝกอบรม

25 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

นายชางไฟฟา
เขารับการฝกอบรมปละ
1 ครั้ง ตามหลักสูตรฝกอบรม

26 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

นายชางเขียนแบบ
เขารับการฝกอบรมปละ
1 ครั้ง ตามหลักสูตรฝกอบรม

27 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือ การฝกอบรม การสัมมนา
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิ
หนาที่จากหนวยงานที่เกีย่ วของ

เจาพนักงานสาธารณสุข
เขารับการฝกอบรมปละ
1 ครั้ง ตามหลักสูตรฝกอบรม

ปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
ป 2561 ป 2562 ป 25๖3
เทศบาล สงฝกอบรมกับ
(จํานวน
(จํานวน
(จํานวน ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น
คน)
คน)
คน)
จังหวัดลําพูน/
3
3
3
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
2
2
2
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
1
1
1
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น
จังหวัดลําพูน/
1
1
1
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

26

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วิธกี ารพัฒนา

การดําเนินการ

28 หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนงนิติกร

การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน

นิติกร สมัครเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตร

29 หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนง นักวิชาการคลัง

การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน

นักวิชาการคลัง สมัครเขารับการ
ฝกอบรมตามหลักสูตร

30 หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ

การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน

31 หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บ
รายได
32 หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนง
นักวิชาการสุขาภิบาล
33 หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนงนักวิชาการศึกษา

การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน

นักวิชาการพัสดุ สมัครเขารับการ
ฝกอบรม
ตามหลักสูตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได
สมัครเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตร
นักวิชาการสุขาภิบาล
สมัครเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตร
นักวิชาการศึกษา
สมัครเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตร

การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน

การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน

ปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
ป 2561 ป 2562 ป 25๖3
เทศบาล สงฝกอบรมกับ
(จํานวน
(จํานวน
(จํานวน ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น
คน)
คน)
คน)
สถาบันพัฒนา
1
บุคลากร
ทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

1

1
1

1

1

สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

27

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วิธกี ารพัฒนา

34 หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน

การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน

35 หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนง นักวิชาการเกษตร

การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน

การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน
36 หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนง
เจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน
37 หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ
การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน
38 หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนง นายชางไฟฟา
39 หลักสูตรมาตรฐานศูนยพัฒนา การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน

เด็กเล็ก(ขั้นพื้นฐาน)

ปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
ป 2561 ป 2562 ป 25๖3
เทศบาล สงฝกอบรมกับ
การดําเนินการ
(จํานวน
(จํานวน
(จํานวน ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น
คน)
คน)
คน)
สถาบันพัฒนา
นักพัฒนาชุมชน
1
บุคลากร
สมัครเขารับการฝกอบรม
ทองถิ่น
ตามหลักสูตร
สถาบันพัฒนา
นักวิชาการเกษตร
1
บุคลากร
สมัครเขารับการฝกอบรม
ทองถิ่น
ตามหลักสูตร
สถาบันพัฒนา
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสา
1
บุคลากร
ธารณภัย
ทองถิ่น
สมัครเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตร
สถาบันพัฒนา
เจาพนักงานธุรการ
2
บุคลากร
สมัครเขารับการฝกอบรม
ทองถิ่น
ตามหลักสูตร
สถาบันพัฒนา
นายชางไฟฟา
1
บุคลากร
สมัครเขารับการฝกอบรม
ทองถิ่น
ตามหลักสูตร
สถาบันพัฒนา
ครู (ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก)
2
2
2
บุคลากร
สมัครเขารับการฝกอบรม
ทองถิ่น
ตามหลักสูตร

28

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาพนักงานเทศบาลมุงสู Thailand 4.0

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วิธีการพัฒนา

การดําเนินการ

1

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงาน การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน
ทองถิ่น

ปลัดเทศบาล สมัครเขารับการ
ฝกอบรม ตามหลักสูตร

2

หลักสูตรเกีย่ วกับนักบริหารงาน การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน
สาธารณสุข

3

หลักสูตรเกีย่ วนักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม

การฝกอบรมการศึกษา การดูงาน

4

หลักสูตรเกีย่ วนักบริหารงาน
การเกษตร

การการฝกอบรมการศึกษา การดู
งาน

5

หลักสูตรผูบ ริหารทองถิ่น
ประเทศไทย 4.0

การฝกอบรม การสัมมนา

ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
สมัครเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตร
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม
สมัครเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตร
ผูอํานวยการกองสงเสริม
การเกษตร
สมัครเขารับการฝกอบรม
ตามหลักสูตร
ผูบริหารทองถิ่น สมัครเขารับการ
ฝกอบรม

ปงบประมาณ
ป 2561
ป 2562
ป 25๖3
(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวน
คน)

1
1
1

1

1

1

ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
เทศบาล สงฝกอบรมกับ
ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น
สถาบันพัฒนา
บุคลากร
ทองถิ่น

1

29

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาลใหยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

ที่

โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา

วิธกี ารพัฒนา

1 โครงการฝ ก อบรมจริ ย ธรรม การฝกอบรม

การดําเนินการ

ปงบประมาณ
ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา
ป 2561 ป 2562 ป 25๖3
เทศบาล สงฝกอบรมกับ
(จํานวน
(จํานวน
(จํานวน ดําเนินการเอง หนวยงานอื่น
คน)
คน)
คน)

พนักงานเทศบาลทุกตําแหนง
เขารับการฝกอบรมปละ
1 ครั้ง ตามโครงการ

35

35

35



โครงการให ค วามรู เ รื่ อ งการ การฝกอบรม
ปองกันผลประโยชน ทั บ
ซอนแกพนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาลทุกตําแหนง

35

35

35



3 โ ค ร ง ก า ร ใ ห ค ว า ม รู ป ลู ก การฝกอบรม

พนักงานเทศบาลทุกตําแหนง

35

35

35



คุ ณ ธร ร ม ใ ห กั บ ผู บ ริ ห า ร
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เจ า หน า ที่ ผู นํ า ชุ ม ชนของ
เทศบาลตําบลลี้
2

จิ ต สํ า นึ ก ในการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต ของ
หนวยงาน

30

31

สวนที่ 5
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
ที่

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา

1

หลักสูตรวินัยเบื้องตนสําหรับพนักงานสวน
ทองถิ่น
โครงการปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลที่บรรจุ
ใหม

2
3

4

5

6

7

8

งบประมาณ (บาท)

ที่มาของงบประมาณ

2561

2562

25๖3

5,000.-

5,000.-

5,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง หัวหนาสํานักปลัด

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง ผูอํานวยการกอง
การศึกษา

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง ผูอํานวยการกองการ
สงเสริมการเกษตร

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

32

ที่

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา

9

หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่
เกี่ยวของตําแหนง ผูอํานวยการกอง
สาธารณสุข

งบประมาณ (บาท)

ที่มาของงบประมาณ

2561

2562

25๖3

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

10 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม

11

12

13

14

15
16

๑7

๑8

19

ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน
หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป
หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล
หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตําแหนง นิติกร
หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตําแหนง นักวิชาการคลัง
หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บ
รายได
หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตําแหนง วิศวกรโยธา
หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตําแหนง นักวิชาการสุขาภิบาล
หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

33
ที่

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)

ที่มาของงบประมาณ

2561

2562

25๖3

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

20 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน
21 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตําแหนง นักวิชาการเกษตร
22 หลักสูตรเกีย่ วกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิหนาที่จากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตําแหนง นักวิชาการเกษตร
23 หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของตําแหนง
เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
24 หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของตําแหนง
เจาพนักงานธุรการ
25 หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของตําแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
26 หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของตําแหนง
เจาพนักงานพัสดุ
27 หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของตําแหนง
นายชางโยธา

34
ที่

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)

ที่มาของงบประมาณ

2561

2562

25๖3

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

4,000.-

4,000.-

4,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

32,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

28 หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของตําแหนง
นายชางไฟฟา
29 หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของตําแหนง
นายชางเขียนแบบ
30 หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาหรือการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติหนาที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของตําแหนง
เจาพนักงานสาธารณสุข
31 หลักสูตรมาตรฐานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
32
33
34
35
36
37
38
39

(ขั้นพื้นฐาน)
หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนง นิติกร
หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนง นักวิชาการคลัง
หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนง นักวิชาการพัสดุ
หลักสูตรความรูและทักษะ
ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได
หลั ก สู ต รความรู แ ละทั ก ษะ ตํ า แหน ง
นักวิชาการสุขาภิบาล
หลั ก สู ต รความรู แ ละทั ก ษะ ตํ า แหน ง
นักวิชาการศึกษา
หลั ก สู ต รความรู แ ละทั ก ษะ ตํ า แหน ง
นักพัฒนาชุมชน
หลั ก สู ต รความรู แ ละทั ก ษะ ตํ า แหน ง
นักวิชาการเกษตร

32,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ
32,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

32,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

32,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

32,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

32,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ
32,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ
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ที่

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา

งบประมาณ (บาท)
2561

ห ลั ก สู ต ร ค ว า ม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ
ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
41 หลั ก สู ต รความรู แ ละทั ก ษะ ตํ า แหน ง
45,000.เจาพนักงานธุรการ
42 หลั ก สู ต รความรู แ ละทั ก ษะ ตํ า แหน ง
นายชางไฟฟา
43 หลักสูตร ครู (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

2562

25๖3

ที่มาของงบประมาณ

40

20,000.-

44
45
46
47
48
49

22,500.-

เทศบัญญัติงบประมาณ
22,500.20,000.-

หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทองถิ่น

ห ลั ก สู ต ร เ กี่ ย ว กั บ นั ก บ ริ ห า ร ง า น
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม
ห ลั ก สู ต ร เ กี่ ย ว กั บ นั ก บ ริ ห า ร ง า น
การเกษตร
หลั กสู ตรผูบ ริ หารท องถิ่น ประเทศไทย
5,000.4.0
โครงการฝกอบรมจริยธรรมคุณธรรม ใหกับ
ผูบริ หาร สมาชิก สภาเทศบาล พนัก งาน 20,000.เจาหนาที่ ผูนําชุมชนของเทศบาลตําบลลี้

50 โครงการใหความรูเ รือ่ งการปองกัน

10,000.-

ผลประโยชนทับซอนแกพนักงานเทศบาล
51 โครงการให ค วามรู ป ลู ก จิ ต สํ า นึ ก ในการ
ป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ของ 10,000.หนวยงาน

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ
20,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

32,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

32,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ
32,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

32,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

5,000.-

5,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

20,000.-

20,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

10,000.-

10,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ

10,000.-

10,000.-

เทศบัญญัติงบประมาณ
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สวนที่ 6
การติดตามและประเมินผล
6.1 การติดตามและประเมินผลการพัฒนา
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลลี้
ประกอบดวย
ประธานกรรมการ
1. นายกเทศมนตรีตําบลลี้
2. ปลัดเทศบาลตําบลลี้
กรรมการ
3. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลลี้
กรรมการ
กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองคลังเทศบาลตําบลลี้
5. ผูอํานวยการกองชางเทศบาลตําบลลี้
กรรมการ
6. ผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาลตําบลลี้
กรรมการ
7. ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตําบลลี้
กรรมการ
8. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบลลี้ กรรมการ
9. ผูอํานวยการกองเกษตรเทศบาลตําบลลี้
กรรมการ
10. นักทรัพยากรบุคคลเทศบาลตําบลลี้
เลขานุการ
2. วิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
(1) การรายงานผลการปฏิบั ติตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ในรอบ 6 เดือ น
และ 12 เดือน โดยมีรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
(2) การติดตามความกาวหนาในการนําความรู ทักษะ ไปใชในการปฏิบัตงิ าน
(3) รายงานผลการดําเนินการตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด ภายใน
เดือนตุลาคมของทุกป

