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แผนพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
1. หลักการและเหตุผล
ประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อ ง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานส่วนบุคคลของเทศบาล ได้กาหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
(2) ด้านคามรู้และทักษะเฉพาะของงาน ในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ค
วามสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่นงานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานการบริการประชาชน
เช่น ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคล
อื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางานการสื่อความหมาย
การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย เป็นต้น
(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เช่นจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุขเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตาบลดอนตรอจึงได้จัดทาแผนพัฒนา
บุคลากรประจาปี งบประมาณ 256 4 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม
ของบุคลากร เทศบาลตาบลดอนตรอ
ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนคามรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
เทศบาลตาบลดอนตรอในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลตาบล
ดอนตรอ

/3.เพื่อเป็นแนวทาง...

-23.เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานพัฒนาบุคลากร ของ
ดอนตรอ

เทศบาลตาบล

3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลดอนตรอ อันประกอบด้วย พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา
และ
พนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ทุกคน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลตาบลดอนตรอ ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี

4. วิสัยทัศน์
4.1 มุ่งพัฒนาทักษะบุคคลขององค์กรให้เข้มแข็ง
4.2 พัฒนาบุคคลขององค์กรให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทางานเพิ่มพูนมากขึน้
4.3 เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการทางานต่อองค์กร เพื่อร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา

5. การวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน ของเทศบาล
การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตาบลดอนตรอ เป็นการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในการร่วมคิด
ร่วมแก้ไขปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดทาส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตาบลดอนตรอ
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาเทศบาลตาบลดอนตรอจะสมบรูณ์ได้จาเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชน ในพื้นที่ที่ให้เกิดความตระหนักร่วมกันแก้ไขปัญหาและความเข้าใจ
ในแนวทางแก้ไขปัญหากันอย่างจริงจัง เทศบาลตาบลดอนตรอ ยังได้เน้นให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ในทุกกลุ่มทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณประโยชน์โดยยึดกรอบแนวทางในการจัดระเบียบ
การศึกษา ส่วนด้านพัฒนาอาชีพนั้น จะเน้นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท้องถิ่น
การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 25 26 และ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

/และรวบรวม...

-3และรวบรวมกฎหมายอื่นของเทศบาล ใช้เทคนิค SWOT เทศบาลตาบลดอนตรอ กาหนดวิธีการดาเนินการ
ตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับ
สภาพปัญหา ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูกกาหนดอยู่ในแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542

6. ขั้นตอนการดาเนินการ
6.1 การเตรียมการและการวางแผน
1) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
2) พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น ในการพัฒนา โดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ด้วยการจัดประชุมจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
3) กาหนดประเภทของความจาเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม
6.2 การดาเนินการพัฒนา
1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจาเป็นในการพัฒนาแล้วผู้บังคับบัญชาควรนาข้อมูลเหล่านั้น
มาพิจารนากาหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่
การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงวิชาการและการ
สัมมนาเป็นต้น
2) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทาเป็นโครงการเพื่อดาเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดาเนินการ
6.3 การติดตามและประเมินผลให้ผู้บังคับบัญชา หมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มี
การประเมินผลการพัฒนาเมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว

/แผนภาพแสดงขั้นตอน...
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร
เริ่มต้น

1.การเตรียมการและการวางแผน
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
1.2 พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น
1.3กาหนดประเภทของความจาเป็น
2.การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
การดาเนินการ โดยอาจดาเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วย
ราชการอื่น หรือว่าจ้างเอกชนดาเนินการและเลือกรูปแบบ
วิธีการที่เหมาะสม เช่น
- การสอนงาน การให้คาปรึกษา
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
- การฝึกอบรม
- การให้ทุนการศึกษา
- การดูงาน
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
- ฯลฯ

3. การติดตามและประเมินผล
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จ ความรู้ความสามารถและ
ผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงแผน

/7. หลักสูตร...
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7. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา
7.1 หลักสูตรการพัฒนา
เทศบาลตาบลดอนตรอ กาหนดหลักสูตรการพัฒนาสาหรับบุคลากรในแต่ละตาแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง
4) หลักสูตรด้านการบริหาร
5) หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม
7.2 วิธีการพัฒนา
เทศบาลตาบลดอนตรอจะดาเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่การสอนโดย
ผู้บังคับบัญชา การสับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น
นอกจากนี้เทศบาล ตาบลดอนตรอ ดาเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและดาเนินการร่วมกับเอกชน เช่นส่ง
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการ หรือ
เทศบาลตาบลดอนตรอเป็นผู้ดาเนินการและหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือ
วิทยากรกระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีดาเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ
1) การปฐมนิเทศ
2) การสอนงาน การให้คาปรึกษา
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ
4) การฝึกอบรม
5) การให้ทานการศึกษา
6) การดูงาน
7) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
8. การติ
ดตามและประเมินผล

เทศบาลตาบลดอนตรอ กาหนดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล เพื่อให้ทราบถึงความสาเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1) การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลังและแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการได้รับพัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง
2) การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา
ของผู้เข้าร่วมการพัฒนา
/3) การขอรับ...

-63) การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ดาเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่ เทศบาล
ตาบลดอนตรอ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลดอนตรอ อันเป็นการรองรับการพัฒนาของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและจริงจังได้กาหนด
เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2563 ไว้ดังนี้
1. คณะผู้บริหาร
จะต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับกา
หน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง / คน / ปี ประกอบด้วย ผู้ดารงตาแหน่งดังนี้
1.1 นายกเทศมนตรี
1.2 รองนายกเทศมนตรีตาบล (จานวน 2 คน)
1.3 เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบล
1.4 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

รปฏิบัติงานใน

2. สภาเทศบาลตาบลดอนตรอ
จะต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง / คน / ปี ประกอบด้วย ผู้ดารงตาแหน่งดังนี้
2.1 ประธานสภาเทศบาล
2.2 รองประธานสภาเทศบาล
2.3 เลขานุการสภาเทศบาล
2.4 สมาชิกสภาเทศบาลตาบลดอนตรอ ทั้ง 10 คน
3. พนักงานเทศบาล (สายงานบริหารท้องถิ่น และอานวยการท้องถิ่น )
จะต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง / คน / ปี ประกอบด้วย ผู้ดารงตาแหน่งดังนี้
3.1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล)
3.2 หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)
3.3 ผู้อานวยการคลัง (นักบริหารงานคลัง)
3.4 ผู้อานวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)
4. สายงานผู้ปฏิบัติการ และวิชาการ ( พนักงานเทศบาล ) และพนักงานจ้าง
จะต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งหรือหลักสูตรอื่น ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างน้อย 1 ครั้ง / คน / ปี ประกอบด้วย ผู้ดารงตาแหน่งดังนี้
/4.1 ตาแหน่ง...

-74.1 ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4.2 ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
4.3 ตาแหน่ง นักวิชาการเกษตร
4.4 ตาแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
4.5 ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
4.6 ตาแหน่ง นิติกร
4.7 ตาแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (จานวน 2 คน)
4.8 ตาแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
4.9 ตาแหน่ง นายช่างโยธา
4.11 ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา
4.12 ตาแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4.13 ตาแหน่ง ครู (จานวน 5 คน)
4.14 ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4.15 ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
4.16 ตาแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
4.17 ตาแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
4.18 ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (จานวน 2 คน)
4.19 ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
4.20 ตาแหน่ง คนงานประจารถขยะ (จานวน 2 คน)
4.21 ตาแหน่ง คนงาน
4.22 ตาแหน่ง พนักงานผลิตน้าประปา (จานวน 2 คน)
วิธีการดาเนินการ
ในการฝึกอบรมตามรายละเอียดที่กล่าวมานั้นจะใช้วิธีการใน 4 ลักษณะ ดังนี้
1) ฝึกอบรมภายในองค์กร ซึ่งอาจใช้วิทยากรภายในหรือภายนอกองค์กร
2) การส่งบุคลากรไปรับการฝึกอบรมจากภายนอก
3) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน
4) ความรู้เกี่ยวกับสภาเทศบาล ระเบียบวัฒนธรรมขององค์กร ข้อปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย
บทบาทหน้าที่ในตาแหน่งที่ต้องรับผิดชอบ การมาทางาน และสวัสดิการ เป็นต้น

/การประเมิน...

-8การประเมินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทุกครั้งจะต้องมีการประเมินผลเพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาทาการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้ดังนี้
1) การให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมในกรณีการจัดฝึกอบรมในองค์กรทุกครั้ง
2) จัดให้มีการบันทึกผลการอบรมทุกครั้งและนาข้อมูลไปใช้พิจารณาปรับตาแหน่งหรือการ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่งของบุคลากร ( พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง )
3) ให้มีการรายงานและบันทึกผลที่ได้ในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก

/แผนพัฒนาองค์กร...

-9โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
**************
ระยะเวลาการ การติดตามการ
ดาเนินงาน
ประเมินผล
ต.ค. 63-ก.ย.64 ติตตามการ
ปฏิบัติงาน

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

-อบรมหลักสูตรเฉพาะหน้าที่
ที่ปฏิบัติ

-เพื่อพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิก
เทศบาล พนักงานเทศบาล
นานวัตกรรมจากการอบรม
มาปรับปรุงงานของเทศบาล

-เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่
ระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง
-เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการ
บริหารงานคลังของพนักงานเทศบาล

คนละ
1 ครั้ง/ปี

อบรม สัมมนา

180,000

2

-ประชุมประจาเดือนของหัวหน้า
ส่วนราชการ

-เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ
เข้าใจระเบียบและแนว
ทางการปฏิบัติงานตรงกัน

--เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าใจ
ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน
เข้าใจตรงกัน

1 ครั้ง/
เดือน

ประชุม

-

ต.ค. 63-ก.ย.64 ติดตามการทางาน
ที่กาหนด

3

-ประชุมประจาเดือนของพนักงาน

--เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ของเทศบาล เข้าใจระเบียบ
และแนวทางการปฏิบัติงาน

-เพื่อให้เข้าใจพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลเข้าใจระเบียบและแนวทางการ
ปฏิบัติงานเข้าใจตรงกัน และรับทราบ
ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านต่าง ๆ
เพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงาน ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขั้น

1 ครั้ง/
เดือน

ประชุม

-

ต.ค. 63-ก.ย.64 ติตตามการทางาน
ที่กาหนด

ที่

โครงการ / หลักสูตรการพัฒนา

1

-10ที่
4

โครงการ / หลักสูตรการ
พัฒนา
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้

5

6

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีเวที
ในการแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกัน
และกัน

เพื่อให้เจ้าหน้าที่รู้ที่หลากหลายในการ
ปฏิบัติงานจากเพื่อนร่วมงาน และเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พนักงานด้วยกัน

มุมศึกษาหาความรู้(มุม KM)

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีมุม
ในการหาความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบการปฏิบัติงานด้วย
ตัวเอง
ในสานักงาน พร้อมทั้งเป็นมุม
พักผ่อนจากการเมื่อยหล้า
ในการปฏิบัติงาน

ระบบการหาความรู้ทาง
อินเตอร์เน็ต

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่หา
ความรู้ในการพัฒนาตนเอง
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เครื่องใช้ IT เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ ได้ทุกเวลา

เป้าหมาย วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

การติดตามการ
ประเมินผล

1 ครั้ง/
เดือน

แลกเปลี่ยน
ความรู้ซึ่งกัน
และกัน

-

ต.ค. 63-ก.ย.64

ติดตามการ
ทางานที่กาหนด

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถหา
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบในการปฏิบัติงาน
ด้วยตัวเอง พร้อมทั้งได้พักผ่อนไปด้วย

1
แห่ง

การหาความรู้
ด้วยตนเอง

-

ต.ค. 63-ก.ย.64

ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน
พนักงาน

-เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่หาความรู้ใน
การพัฒนาตนเอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
เครื่องใช้ IT เช่น คอมพิวเตอร์โทรศัพท์
ได้ทุกเวลา

ติดตั้ง
ระบบ
Wi-fi
5 จุด

การหาความรู้
ด้วยตนเอง

-

ต.ค. 63-ก.ย.64

ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน
พนักงาน

-

-11ที่
7

8

โครงการ / หลักสูตรการ
พัฒนา
การฝึกอบรมการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับพ.ร.บ.บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

โครงการจริยธรรม นาชีวิตและ
การปฏิบัติงานที่ดี

หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

วิธีการพัฒนา

งบประมาณ

ระยะเวลาการ
ดาเนินงาน

การติดตามการ
ประเมินผล

-ความรู้ในเรื่อง เกี่ยวกับพ.ร.บ. -เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบล
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ดอนตรอ มีความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.บริหาร
เป็นความรู้ที่มีความจาเป็นใน กิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างถูกต้อง
การปฏิบัติราชการ ซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลมีความรู้
ในเรื่องนี้น้อยมาก

32 คน

การอบรม

-

ต.ค. 63-ก.ย.64

แบบทดสอบที่
กาหนด

-เพื่อสร้างเสริมจริยธรรม ใน
การใช้ชีวิต และการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตาบลดอนตรอ

32 คน

การอบรม

-

ต.ค. 63-ก.ย.64

-

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีจริยธรรมใน
การใช้ชีวิติและการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

-12โครงการ/กิจกรรมที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ 2564
เทศบาลตาบลดอนตรอ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
**************
ลา
ดับที่
1

โครงการ / กิจกรรม

งบประมาณ

อบรมหลักสูตรเฉพาะหน้าที่ที่ปฏิบัติ

-

2

ประชุมประจาเดือนของหัวหน้าส่วนราชการ

-

3

-ประชุมประจาเดือนของพนักงาน เจ้าหน้าที่

-

4

เวทีแลกเปลี่ยนความรู้

-

5

มุมศึกษาหาความรู้(มุม KM)

-

6

ระบบการหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต

-

7

การฝึกอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพ.ร.บ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

-

8

โครงการจริยธรรม นาชีวิตและการปฏิบัติงานที่ดี

-

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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