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ในโอกาสตอไป  
 
  เทศบาลตําบลพิมาย หวังเปนอยางยิ่งวา หากไดดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรนี้
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สวนท่ี  ๑ 
หลักการและเหตุผล 

๑. หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
1.1 หลักการและเหตุผล 

เทศบาลตําบลพิมาย  กําหนดแนวทางการของพนักงานเทศบาล   พนักงานครูเทศบาล  
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ในสังกัดทุกระดับชั้น  โดยมุงเนนไปท่ีพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผล  ตามรอบการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจากการพัฒนาความรูท่ัวไปใน
การปฏิบัติงาน  เสริมความรูและทักษะในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว  และ
ดานอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนแลว เทศบาลตําบลพิมาย  ตระหนักเปนอยางยิ่ง โดยมุงเนนท่ีจะพัฒนาตามนโยบาย
ของรัฐบาลแหงรัฐ  คือการพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง ไทยแลนด 4.0 เพ่ือประโยชนของประชาชน
เปนหลัก กลาวคือ 

เปนเทศบาลท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน มีการบริหารจัดการท่ีเปดเผย โปรงใส ในการ 
การทํางาน  บุคคลภายนอกสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของ หนวยงานได  มีการแบงปนขอมูลซ่ึงกัน
และกัน ระหวางหนวยงานรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนท่ัวไป  เพ่ือเปนการตรวจสอบการทํางาน
ระหวางกันและเปดกวางซ่ึงการมีสวนรวม การสรางเครือขาย 

เทศบาลยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  เปนการทํางานท่ีตองเขาใจประชาชนเปนหลัก  
ทํางานเชิงรุกและมองไปขางหนา  โดยตั้งคําถามเสมอวา ประชาชนจะไดอะไร  มุงเนนแกไข  ปญหา
ความตองการและตอบสนองความตองการประชาชนเปนสําคัญ  การอํานวยความสะดวกเชื่อมโยงทุก
สวนราชการ เพ่ือเปดโอกาสตอบโจทยการทํางานรวมกัน  เทศบาลตําบลพิมาย มุงเนนใหประชาชนใช
ระบบดิจิตอล  อิเล็กทรอนิกส  เพ่ือใหประชาชนกาวทันความกาวหนาของระบบขอมูลสารสนเทศ                
โดยเปดใหประชาชนใชบริการ  WIFI ฟรี  รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนใชระบบอินเตอรเน็ตท่ี
หนวยงาน ใหขอมูลผานไลน  เว็บไซต ของหนวยงานดวย 
 ท้ังนี้ ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลพิมาย  ตามแนวทางขางตนนั้น 
กําหนดใหทุกตําแหนง ไดมีโอกาสท่ีจะไดรับการพัฒนา ในชวงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง 3 ป                  
ซ่ึงวิธีการพัฒนา อาจใชวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม การศึกษาหรือดูงาน การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ  ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจาง เพ่ือใหงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีตอประชาชนและทองถ่ิน ซ่ึงการพัฒนาแรกจะเนนท่ีการ
พัฒนาพ้ืนฐานการปฏิบัติงานพ้ืนฐานของพนักงานท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ เชน  การบริหาร
โครงการ  การใหบริการ การวิจัย ทักษะการติดตอสื่อสาร การเขียนหนังสือราชการ และการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม  เชน การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เปนตน 
 สวนการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบั ติราชการ  เทศบาลตําบลพิมายเล็งเห็นวา                        
มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากวา บุคลากรท่ีมาดํารงตําแหนง ในสังกัดนั้น  มีท่ีมาของแตละคนไม
เหมือนกัน ตางสถานท่ี  ตางภาค ตางภาษาถ่ิน  ดังนั้น ในการพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ จึงมี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  ประกอบกับพฤติการณปฏิบัติราชการเปนคุณลักษณะรวมของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจางทุกคนท่ีพึงมี  
เปนการหลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมและคานิยมพึงประสงครวมกัน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับ
เทศบาลตําบลพิมาย ประกอบดวย 



1. การมุงผลสัมฤทธิ์            2 
2. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
3.  การเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4.  การบริการเปนเลิศ 
5.  การทํางานเปนทีม 
ในการบริหารงานเทศบาลเพ่ืออํานวยบริการแกประชาชน  และเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

ใหเกิดความเจริญรุงเรือง  จําเปนตองอาศัยทรัพยากรการบริหารข้ันพ้ืนฐานท่ีมีปริมาณ  และคุณภาพสูง
เพียงพอท่ีจะใชเปนพลังขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการเปนมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสุขตอประชาชน และความคุมคาสูงสุด  เทาท่ีจะทําได
ทรัพยากรการบริหารพ้ืนฐาน ดังกลาว คือ  เงิน (Money)  วัสดุอุปกรณ  (Material)  การบริหารจัดการ  
(Management)  และคน  (Man) 

บุคลากรจึงเปนสวนสําคัญในการพัฒนาองคกร ดังนั้น บุคลากรจะตองเปนผูรูรอบ  
รูลึก มีธรรมาภิบาล มีความรู ความสามารถและความเชี่ยวชาญในงาน  ในหนาท่ีรับผิดชอบอยางแทจริง 
ตองรูคน รูงาน รูพ้ืนท่ี ทันตอเหตุการณ และสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนและเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ               
ท้ังในประเทศและตางประเทศ นอกจากนั้น ตองมีหลักวิชาการตางๆ  ในเชิงทฤษฎีและสามารถนํามา
ประยุกตใชอยางสอดคลอง และเหมาะสม อาทิเชน ความรูเรื่องระเบียบกฎหมายการทันตอเทคโนโลยี
สมัยใหม ดังนั้น การพัฒนาพนักงานเทศบาลจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง  ซ่ึงเปนการเพ่ิมพูน
ความรู  ทักษะ ทัศนคติท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรม อันทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเทศบาล
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๑.๒ ภาวะการเปล่ียนแปลง 
  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการยุคใหม  ผูนําหรือผูบริหารองคการตางๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัว
ในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการ
ทํางาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหมๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตางๆ มาพัฒนาองคการ ซ่ึงนําไปสู
แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ  เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู  ท่ีมี
อยูภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการได
อยางเหมาะสม 
 
                     ๑.๓ พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                     พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.  
๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอโดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดาน
ตางๆ  เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  
รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 

           “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญให
เพียงพอแกการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของ
ตางประเทศท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรงซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตอง



เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวาง
ไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใช
กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตอง
มีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ

ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ

ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการ
สมัยใหมตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกัน
และกัน เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

 

๑.๔ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ 

และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ สวนท่ี ๔               
การพัฒนาพนักงานเทศบาล  

ขอ  288   ใหเทศบาลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ   เปนพนักงาน
เทศบาลกอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของ ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาท และหนาท่ีของขาราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และ แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนขาราชการท่ีดี  
  ขอ  289    การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตามขอ 288  ตองกําหนดใหผูไดรับการ
บรรจุ เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาลทุกคนใหไดรับการพัฒนาและตองดําเนินการพัฒนาให
ครบถวนตามหลักสูตรท่ี  ก.ท. กําหนด  ดังนี้ 

1) หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
2) บทบาทและหนาท่ีของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3) แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือเปนพนักงานท่ัวไป 
4) ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการสําหรับพนักงานบรรจุใหม  และการพัฒนา          

เก่ียวกับงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ  
 หากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการ

พัฒนาของแตละเทศบาลก็ใหกระทําได    ท้ังนี้  เทศบาลท่ีจะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ี  ก.ท. 
กําหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปนท่ีเทศบาลพิจารณาเห็นวามีความ
เหมาะสมตอไป 

  ขอ  290    การพัฒนาเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ใหเทศบาลสามารถเลือกใช
วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ  ได  เชน  การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ  การพัฒนาในระหวางการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ การพัฒนาโดยผูบังคับบัญชา  การฝกภาคสนาม  การพัฒนาเฉพาะดาน 

 ขอ  291    การพัฒนานี้  อาจกระทําไดโดยสํานักงาน ก.ท. สํานักงาน ก.ท.จ. 
เทศบาล  ตนสังกัด หรือสํานักงาน ก.ท. รวมกับเทศบาลตนสังกัด หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับ
สํานักงาน ก.ท.จ.หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอ่ืนก็ได 

๓ 



 ขอ  292  การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหมใหดําเนินการ  ดังนี้ 
      (1)  การปฐมนิเทศ ใหกระทํากอนมอบหมายหนาท่ีปฏิบัติกอนการบรรจุเขารับ
ราชการ 
      (2)  หลักสูตรการพัฒนา ท่ีใหเปนไปตามหลักสูตรท่ีกําหนดตามขอ  289      
      (3)  การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ 
หลายวิธีการควบคูกันไป  แลวแตความเหมาะสมของแตละเทศบาล เชน การงบประมาณ  สื่อการ
ฝกอบรม  วิทยากร  ระยะเวลา  กําลังคนท่ีรับผิดชอบการฝกอบรม และกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะเขา
รับการอบรม 
      (4)  ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา  โดยประเมินความรูและทักษะตลอดจน                
ทัศนคติของผูเขารับการพัฒนา  และติดตามการนําผลไปใชในการปฏิบัติงาน 

ขอ  293   การดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหมนี้ ควรกระทําภายใน 
ระยะเวลาท่ีพนักงานเทศบาลผูนั้นยังอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

  ขอ  294    ใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู           
ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ      

 ขอ  295    ใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการ
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาท่ีอยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง  รวมท้ังผูใตบังคับบัญชาท่ีเพ่ิงยายหรือโอน
มาดํารงตําแหนง  ซ่ึงอยูภายใตการบังคับบัญชาของตน 

  ขอ  296    การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น  ผูบังคับบัญชาอาจเปนผูดําเนินการเอง
หรือมอบหมายใหผูท่ีเหมาะสมดําเนินการ โดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนา  ผูใตบังคับบัญชาเปน           
รายบุคคลหรือเปนกลุม ซ่ึงอาจใชวิธีการฝกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ   โดยพิจารณาดําเนินการ             
หาความจําเปนในการพัฒนาจากการวิเคราะหปญหาในการปฏิบัติงาน  การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล
หรือขอเสนอของผูใตบังคับบัญชาเอง 

  ขอ  297    การพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น  ตองพัฒนาท้ัง  5  ดาน  ไดแก 
      (1)  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ไดแก  ความรูท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงาน โดยท่ัวไป  เชน  สถานท่ี  โครงสรางของงาน  นโยบายตาง ๆ  
      (2)  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ไดแก  ความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ  เชน  งานฝกอบรม              
งานพิมพดีด งานดานชาง   
      (3)  ดานการบริหาร ไดแกรายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน    
เชน  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 
      (4)  ดานคุณสมบัติสวนตัว  ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกภาพท่ีดี  สงเสริมให
สามารถ ปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน 
การสื่อความหมาย  การเสริมสรางสุขภาพอนามัย 
      (5)  ดานคุณธรรม  และจรยิธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมในการ             
ปฏิบัติงาน  เชน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

  ขอ  298    ข้ันตอนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  แบงไดดังนี้ 

๔ 



       (1)  การเตรียมการและการวางแผน  ใหกระทําดังนี้ 
     (ก)  การหาความจําเปนในการพัฒนา 

         การหาความจําเปนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาแตละคน  หมายถึง              
การศึกษาวิเคราะหดูวา ผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะ
ปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 
   (ข)  ประเภทของความจําเปน  ไดแก  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน            
ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดาน 
คุณธรรมและจริยธรรม 
      (2)  การดําเนินการพัฒนา  ใหกระทําดังนี้ 
   (ก)  การเลือกวิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม  เม่ือผูบังคับบัญชาได        
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาจากการหาความ จําเปนในการพัฒนาแลว  
ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย  และเรื่องท่ีผูใตบังคับบัญชา
จําเปนตอง ไดรับการพัฒนา  ไดแก  ผูใตบังคับบัญชาท่ีสมควรจะไดรับการพัฒนามีใครบาง  และแตละ
คนสมควรจะ ไดรับการพัฒนาในเรื่องอะไร  ตอจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
อาจเปนวิธีการท่ีดําเนินการไดในขณะปฏิบัติงาน เชน การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน การใหคํา  
ปรึกษา หรืออาจเปนวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ  เชน  การฝกอบรม  การศึกษาดูงาน  เปนตน 
   (ข)  วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา โดยเลือกใชวิธีการพัฒนาไดหลายวิธีดวยกัน เชน การสอนงาน การมอบหมายงาน  
การสับเปลี่ยนโยกยายหนาท่ี  การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง การสงไปศึกษาดูงาน 
การฝกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนา  เปนตน 
      (3)  ข้ันการทดลองปฏิบัติ  ใหกระทําดังนี้ 
   (ก)  ใหทดลองปฏบิัติ  โดยเริ่มตนจากงานท่ีงายๆ  กอน  แลวคอยใหทํางานท่ี 
ยากข้ึนตามลําดับ 
   (ข)  ใหผูบังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและข้ันตอนวิธีการทํางาน                 
เพ่ือตรวจสอบ ดูวาผูใตบังคับบัญชาเขาใจและเรียนรูวิธีการทํางานมากนอยเพียงใด 
   (ค)  ชวยแกไขขอบกพรองหรือขอผิดพลาดตางๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึน  โดยควร
คํานึง   ถึงสิ่งเหลานี้ดวยคือ  หลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณใหยกยองชมเชยกอนท่ีจะแกขอผิดพลาด           
ใหผูเขารับ  การสอนแกไขขอผิดพลาดดวยตนเอง  อยาแกไขขอผิดพลาดใหเกินขอบเขต  อยาแกไข
ขอผิดพลาดตอหนา ผูอ่ืน และอยาดวนตําหนิผูเขารับการสอนเร็วเกินไป 
   (ง)  กระตุนและใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา เพ่ือใหมีกําลังใจและมีความ                   
เชื่อม่ันในตัวเองท่ีจะเรียนรูงานตอไป 
   (จ)  ใหดําเนินการสอนตอไปเรื่อยๆ  จนแนใจไดวาผูใตบังคับบัญชาไดเรียนรู              
และสามารถปฏิบัติงานนั้นไดถูกตองจึงยุติการสอน 
      (4)  ข้ันตอนติดตามผลใหกระทําดังนี้ 
   (ก)  มอบหมายงานใหปฏิบัติดวยตนเอง  
   (ข)  เปดโอกาสใหซักถามขอสงสัยได  ในกรณีท่ีมีปญหา 
   (ค)  ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และคอยๆ ลดการ
ตรวจสอบลง  เม่ือผูบังคับบัญชาแนใจวา  ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานตามท่ีไดรับการสอนไดถูกตอง 
   (ง)  แจงใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ท้ังในสวนท่ี
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติไดดี  และสวนท่ียังตองปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ันในตัวเอง   
และแกไขขอบกพรองเพ่ือใหการปฏิบัติงานสมบูรณยิ่งข้ึน 

๕ 



  ขอ  299    ใหเทศบาล จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู         
ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติ หนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี    
ประสิทธิภาพ 
    ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบท
การพัฒนาพนักงานเทศบาลท่ี  ก.ท. กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมี
ระยะเวลา  3 ป ตามรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาลนั้น 

  ขอ  300    ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาล ใหเทศบาลแตงตั้ง                   
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบดวย 

(1) นายกเทศมนตรี      เปนประธานกรรมการ 
(2) ปลัดเทศบาล      เปนกรรมการ 
(3) ผูอํานวยการสํานัก  ผูอํานวยการกอง และหัวหนาสวนราชการอ่ืน                       

เปนกรรมการ 
(4) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย   เปนกรรมการ                    

และเลขานุการ 

ขอ  301    แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อยางนอยตองประกอบดวย 
(1) หลักการและเหตุผล 
(2) เปาหมายการพัฒนา 
(3) หลักสูตรการพัฒนา 
(4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
(5) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
(6) การติดตามและประเมินผล 

ขอ  302    หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เปนการหาความจําเปน
ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล   การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาพนักงานเทศบาล
ตําแหนงตางๆ   ท้ังในฐานะตัวบุคคล  และฐานะตําแหนงตามท่ีกําหนดในสวนราชการตามแผน
อัตรากําลังของเทศบาล ตลอดท้ังความจําเปนในดานความรูความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน               
ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และดานคุณธรรม
และจริยธรรม  

ขอ  303    เปาหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตองกําหนดใหมีความชัดเจน 
และครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และตําแหนงตามแผนอัตรากําลังของเทศบาลทุกตําแหนง              
โดยกําหนดใหพนักงานเทศบาลตองไดรับการพัฒนาทุกตําแหนงภายในรอบระยะเวลา 3 ปของแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล 

  ขอ  304    หลักสูตรการพัฒนา สําหรับพนักงานเทศบาลแตละตําแหนงตองไดรับ
การพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
(4) หลักสูตรดานการบริหาร 
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

๖ 



  ขอ  305    วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหเทศบาลดําเนินการเอง หรืออาจ   
มอบหมายสํานักงาน ก.ท. สํานักงาน ก.ท.จ.หรือผูท่ีเหมาะสมดําเนินการ  หรือดําเนินการรวมกับ
สํานักงาน ก.ท. สํานักงาน ก.ท.จ. สวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืน   โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง              
หรือหลายวิธีก็ได  ตามความจําเปน ความเหมาะสม ดังนี้ 

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝกอบรม  
(3) การศึกษา หรือดูงาน 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

  ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแตละหลักสูตร 

  ขอ  306 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนาเทศบาลตองจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอยางชัดเจน แนนอน เพ่ือใหการ
พัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  ขอ  307    การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตองจัดใหมีระบบการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จของการ
พัฒนา ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา  

  ขอ  308    ใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ  299                 
แลวเสนอให ก.ท.จ. พิจารณาใหความเห็นชอบ  

ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง  ให ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจําเปนในการ
พัฒนา กลุมเปาหมายท่ีเขารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา      
งบประมาณท่ีเทศบาลจัดสรรสําหรับการพัฒนา เม่ือ ก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแลวใหเทศบาล
ประกาศใชบังคับเปนแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตอไป 
  เม่ือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใชแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  3 ป แลว              
ใหเทศบาลดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามขอ  299  เปนระยะเวลา 3 ป                   
ในรอบถัดไป  ท้ังนี้ ใหเปนไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลดวย 

  ขอ  309    ในการพิจารณาของ  ก.ท.จ. ตามขอ  308 หาก  ก.ท.จ.  เห็นวา
แผนการพัฒนา พนักงานเทศบาลยังไมเหมาะสม ใหเทศบาลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลดังกลาวตามความเห็นของ  ก.ท.จ.   

  ขอ  310    ให  ก.ท.จ. ตรวจสอบและกํากับดูแลใหเทศบาลดําเนินการพัฒนา
พนักงาน เทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลท่ีไดประกาศใชบังคับ ท้ังนี้  เทศบาลตอง 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกลาวไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  ขอ  311    การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยการใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ 
หมายถึง การเพ่ิมพูนความรู ดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศ
โดยใชเวลาในการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

๗ 



  ขอ  312    ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจอนุมัติใหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพ่ิมเติมใน   
ประเทศ ใหนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจอนุมัติ 
  การใหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตามวรรคหนึ่ง ใหนายกเทศมนตรี
พิจารณาถึงอัตรากําลังพนักงานเทศบาลท่ีมีอยู โดยใหมีผูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียหายแกราชการ
และไมตองตั้งอัตรากําลังเพ่ิม 

  ขอ  313    พนักงานเทศบาลท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เปนผูท่ีพนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว 
(2) ผูไปศึกษาข้ันต่ํากวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน 35 ป ผูไปศึกษาข้ัน 

ปริญญาตรีตองมีอายุไมเกิน 40 ป ผูไปศึกษาข้ันท่ีสูงกวาปริญญาตรี ตองมีอายุไมเกิน45 ปนับถึงวันเริ่ม   
ตนเปดภาคการศึกษา เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก ก.ท.จ. เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย 

(3) เปนผูท่ีผูบังคับบัญชาตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไปรับรองวา               
เปนผูท่ีมีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

(4) เปนผูไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือถูกฟอง  
คดีอาญาเวนแตกรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดท่ีไมอยูในขายตองรอการเลื่อนข้ันเงินเดือนตาม
ประกาศกําหนดการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับพนักงานเทศบาล 

(5) สําหรับผูท่ีเคยไดรับอนุมัติไปศึกษาตามประกาศนี้ หรือระเบียบอ่ืนมาแลว 
จะตองกลับมาปฏิบัติราชการภายหลังจากสําเร็จการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป 

  ขอ  314    การใหพนักงานเทศบาลไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ ใหพิจารณาตาม
แนวทางดังตอไปนี้ 

(1) สาขาวิชาและระดับการศึกษา โดยปกติจะตองสอดคลองหรือเปน 
ประโยชนกับมาตรฐานกําหนดตําแหนงท่ีดํารงอยูตามท่ี ก.ท. กําหนด เวนแตพนักงานเทศบาลตองการ
ไปศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเองและนายกเทศมนตรีเห็นชอบดวย 

(2) จะตองไปศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีทบวงมหาวิทยาลัยหรือกระทรวง 
ศึกษาธิการใหการรับรองมาตรฐานหลักสูตรแลว 

  ขอ  315    พนักงานเทศบาลท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ จะตองยื่นเอกสาร           
ดังตอไปนี้ประกอบการพิจารณาดวย คือ 

(1) บันทึกแสดงเหตุผลและความจําเปนท่ีจะไปศึกษาเพ่ิมเติม 
(2) หลักสูตรหรือแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาท่ีจะไปศึกษา พรอมหนังสือ

ตอบรับจากสถาบันการศึกษานั้น ๆ  
(3) หลักฐานการศึกษาของผูท่ีจะไปศึกษา 
(4) คํารับรองของผูบังคับบัญชาตามขอ 313 (3) 

ขอ  316    พนักงานเทศบาลท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจะตอง
ศึกษาใหสําเร็จภายในระยะเวลาท่ีสถาบันการศึกษานั้น ๆ กําหนดไวในแตละหลักสูตรการศึกษา 
  หากศึกษาไมสําเร็จภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาขยาย
เวลาการศึกษาไดตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณีครั้งละ 1 ภาคการศึกษา รวมแลวไมเกิน 2 ครั้ง
หรือไมเกิน 1 ปการศึกษา และเม่ือครบกําหนดเวลาท่ีขยายดังกลาวแลวหากมีเหตุผลความจําเปน อาจ
ขยายเวลาการศึกษาไดอีกโดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. 

๘ 



  ขอ  317   พนักงานเทศบาลท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศจะตอง
รายงานผลการศึกษาใหผูบังคับบัญชาระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไปทราบทุกภาคการศึกษา    
หากพนักงานเทศบาลไมรายงานผลการศึกษาโดยไมมีเหตุอันสมควร นายกเทศมนตรีอาจพิจารณาใหยุติ
การศึกษา หรือดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง   ตามควรแกกรณีก็ได 
  ขอ  318   ใหเทศบาล ทําสัญญาใหพนักงานเทศบาลท่ีไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ
กลับมาปฏิบัติราชการ เปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีใชในการศึกษา 
  พนักงานเทศบาลผูใดไมกลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญา ตองชดใชเงินเดือน ทุนท่ี
ไดรับระหวางศึกษาและเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทากับจํานวน
เงินเดือน ทุน และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 
  ในกรณีท่ีผูไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับมาปฏิบัติราชการไมครบกําหนดตามสัญญา  
ก็ใหลดจํานวนเงินท่ีจะตองชดใชลงตามสวน 
  การทําสัญญาใหเปนไปตามแบบและวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  ตามระเบียบ        
วาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม
  ขอ  319    พนักงานเทศบาลท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ เม่ือครบ
กําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษาแลว จะตองรีบรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการ
โดยเร็ว ท้ังนี้  ตองไมเกิน 7 วัน นับตั้งแตวันถัดจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา หรือวันท่ีครบกําหนดเวลาท่ี
ไดรับอนุมัติ แลวแตกรณี 
  สําหรับผูท่ีสําเร็จการศึกษาในข้ันท่ีสูงกวาปริญญาตรี จะตองมอบวิทยานิพนธหรือ                         
ผลงานวิจัยใหเทศบาลตนสังกัดดวย 
                     ขอ  320    เม่ือเทศบาลตนสังกัดมีความจําเปนท่ีจะตองใหพนักงานเทศบาลท่ีไป
ศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกลับเขาปฏิบัติราชการกอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติไมวาในกรณีใด ๆ  
ใหพนักงานเทศบาลผูนั้นกลับเขาปฏิบัติราชการตามคําสั่งทันที 
  ขอ  321    การรับเงินเดือนของพนักงานเทศบาลท่ีไดรับอนุมัติไปศึกษา  เพ่ิมเติมใน
ประเทศใหเปนไปตามกฎหมายท่ีกําหนดไวสําหรับพนักงานเทศบาลพลเรือนมาใชบังคับโดยอนุโลม
  ขอ  322    เทศบาลอาจกําหนดแนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑเก่ียวกับการศึกษา
เพ่ิมเติมในประเทศเพ่ิมเติมจากประกาศนี้เพ่ือใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของเทศบาลนั้นๆ  ก็ได  
ท้ังนี้  เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับประกาศหลักเกณฑนี้ 
  ขอ  323    พนักงานเทศบาลผูใดไดรับอนุมัติใหไปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศกอนวัน
ใชบังคับตามประกาศนี้   ใหเปนอันใชไดและใหถือวาพนักงานเทศบาลผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษา
เพ่ิมเติมตามประกาศนี้ 
  ขอ  324    การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยใหไปศึกษา ฝกอบรมดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม
และดูงาน ณ ตางประเทศ ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด โดยกําหนดใหสวนราชการท่ีเปนกรมท่ีกําหนดไว  ใน
ระเบียบ ดังกลาว ใหหมายความถึงเทศบาลดวย  
  ขอ  325    ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจการอนุมัติใหพนักงานเทศบาล ไปศึกษา 
ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศ ใหเปนอํานาจของนายกเทศมนตรีเปนผูมีอํานาจ
อนุมัติ 
  ขอ  326    การอนุมัติใหพนักงานเทศบาลผูใดไปศึกษา ฝกอบรม หรือดูงาน ณ                   
ตางประเทศ กอนวันประกาศนี้ใชบังคับ หากเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบวิธีการท่ีใชอยูในขณะนั้น              
ก็ใหเปนอันใชได และใหดําเนินการเรื่องการอยูศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอพนักงานเทศบาลผูนั้นตาม
ระเบียบวิธีการนั้นตอไป แตท้ังนี้ สําหรับกรณีศึกษาและฝกอบรม ตองอยูในจํานวนอัตรารอยละตามท่ี

๙ 



กําหนดในระเบียบวาดวยการใหพนักงานเทศบาลไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ ตางประเทศ               
ท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  
                           เพ่ือใหเปนไปตามประกาศ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
นครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๑๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๕  เทศบาลตําบลพิมาย จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  โดยจัดทําใหสอดคลองกับ
แผนอัตรากําลัง  ๓ ป ของเทศบาลตําบลพิมาย  และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากรในสังกัดเทศบาล
ตําบลพิมาย 
 

๒.  ขอมูลดานบุคลากร 
           ๒.๑  อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 
         ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป เทศบาลตําบลพิมาย (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ไดกําหนด
โครงสรางการแบงสวนราชการตามอัตรากําลังไว  ดังนี้ 
 

๑. สํานักปลัดเทศบาล
ประกอบดวย 

ฝายและงานดังนี้ 
 

๒. กองคลัง 
ประกอบดวย 

ฝายและงาน ดังนี้ 

๓. กองชาง 
ประกอบดวย 

ฝายและงาน ดังนี้ 

๔. กอง
สาธารณสุขฯ 
ประกอบดวย 
ฝายและงาน 

ดังนี ้

๕. กองการศึกษา 
ประกอบดวย 
ฝายและงาน         

ดังนี ้

1.๑ ฝายอํานวยการ 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเจาหนาที ่
1.3 งานกิจการสภา 
1.4 งานวิเคราะหนโยบาย
และแผน 
1.5 งานสงเสริมการ
ทองเที่ยว 
1.6 งานพัฒนาชุมชน 
1.7 งานทะเบยีนราษฎร 
1.8 งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
1.9 งานรักษาความสงบ
เรียบรอย 
1.10 งานประชาสัมพันธ 
1.11 งานนิติการ 
1.12 งานจัดทาํ
งบประมาณ 
1.13 งานสังคมสงเคราะห 
1.14 งานรับเร่ืองราวรอง
ทุกข 
1.15 งานสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพ 

๒.๑ ฝายบริหารงาน 
การคลัง 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการเงินและ
บัญช ี
1.3 งานพัสดุและ
ทรัพยสิน 
1.4 งานผลประโยชน 
1.5 งานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน 
1.6 งานสถิติการคลัง 
 

๓.๑ ฝายการโยธา 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานวิศวกรรม 
1.3 งาน
สาธารณปูโภค 
1.4 งาน
สวนสาธารณะ 
1.5 งานจัดสถานที่
และไฟฟาสาธารณะ 
1.6 งานผังเมือง 
1.7 งาน
สถาปตยกรรม 
1.8 งานศูนย
เคร่ืองจักรกล 
 
 

๔.๑ ฝาย
บริหารงาน
สาธารณสุข 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งาน
สุขาภิบาลอนามยั
และสิ่งแวดลอม 
1.3 งาน
ศูนยบริการ
สาธารณสุข 
1.4 งานรักษา
ความสะอาด 
1.5 งานสงเสริม
สุขภาพ 
1.6 งานปองกัน
และควบคุมโรค 
1.7 งานสัตว
แพทย 
1.8 งานทันต
สาธารณสุข 
1.9 งานการเงิน
และบัญช ี
 

๕.๑ ฝาย
บริหารงาน
การศึกษา 
1.1 งานธุรการ 
1.2 งานการศึกษา
นอกระบบและ
สงเสริมอาชีพ 
1.3 งานกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
1.4 งานสงเสริม
ประเพณี 
1.5 งานกีฬาและ
นันทนาการ 
1.6 งานการศึกษา
ปฐมวัย 
 

๖.  หนวยงานตรวจสอบภายใน 

๑๐ 



 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) (1) 

20-2-00-1101-001 

สํานักปลัดเทศบาล 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไประดับตน)(1) 
20-2-01-2101-001 

กองคลัง 
ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลังระดับตน)(1) 
20-2-04-2102-001 

กองชาง 
ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชางระดับตน) (1) 
20-2-05-2103-001 

กองการศึกษา 
ผูอํานวยการกองการศึกษา  

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) (1) 
20-2-08-2107-001 

     - งานธุรการ  
     - งานการเจาหนาที ่
     - งานกิจการสภา 

- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
- งานสงเสริมการทองเที่ยว 
- งานพัฒนาชุมชน 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานปองกันและบรรเทาฯ 
- งานรักษาความสงบเรียบรอย 
- งานประชาสัมพันธ 
- งานนิติการ 
- งานจัดทํางบประมาณ 
- งานสังคมสงเคราะห 
- งานรับเร่ืองราวรองทุกข 
- งานสงเสริมและพัฒนาอาชพี 

- งานธุรการ  
 - งานการเงินและบัญช ี
- งานพัสดุและทรัพยสิน 
- งานผลประโยชน          
- งานแผนที่ภาษีและทรัพยสิน 
- งานสถิติการคลัง           

 

    - งานธุรการ     
- งานวิศวกรรม      
- งานสาธารณูปโภค 
- งานสวนสาธารณะ 
- งานจัดสถานทีแ่ละไฟฟาสาธารณะ 
- งานผังเมือง 
- งานสถาปตยกรรม 
- งานศูนยเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
 

 

    - งานธุรการ 
    - งานการศึกษานอกระบบและสงเสริมอาชีพ  
    - งานสงเสริมประเพณี 
    - งานกีฬาและนันทนาการ 
    - งานการศึกษาปฐมวยั 
    - งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) (1) 

20-2-00-1101-002 
 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
ผูอํานวยการกองสาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯระดับตน) (1) 
20-2-06-2104-001 

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
 (นักบริหารงานสาธารณสุขระดับตน)(1) 

20-2-06-2104-002 
 

   - งานธุรการ 
   - งานสุขาภิบาลอนามยัและส่ิงแวดลอม 
   - งานศูนยบริการสาธารณสุข 
   - งานรักษาความสะอาด 
   - งานสงเสริมสุขภาพ 
   - งานปองกันและควบคุมโรค 
   - งานสัตวแพทย 
   - งานทันตสาธารณสุข 

- งานการเงินและบัญชี 

หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลังระดับตน) (1) 

20-2-04-2102-002 
 

หัวหนาฝายโยธา 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)(1) 

20-2-05-2103-001 
 

หัวหนาฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไประดับตน)(1) 

20-2-01-2101-002 

หวัหนาฝายบริหารงานการศึกษา 
 (นักบริหารงานการศึกษาระดับตน)(1) 

20-2-08-2107-002 
 

หนวยงานตรวจสอบภายใน 

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 
(ตามระบบจําแนกตําแหนง  ในระบบแทง) 

กรอบโครงสรางสวนราชการ  ของเทศบาลตําบลพิมาย 

๑๑ 



๓. การวิเคราะหบุคลากรและองคกร 
การวิเคราะหบุคลากร (Personal Analysis) และการวิเคราะหองคกร ใชหลักการวิเคราะหแบบ 

SWOT Analysis ซ่ึงเปนการวิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลท่ีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินกําหนดไว เพ่ือใหการอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 

          การวิเคราะหตัวบุคลากรและองคกร 
  จุดแข็ง 

1. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีและใกลเทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย 45 ป เปนวัยทํางานท่ี
ประสบการณ 
3. มีผูชายมากกวาผูหญิงทําใหมีแรงงาน 
4. ไมมีพฤติกรรมเสี่ยง กับการทุจริต                                             
5. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
6. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัวโดยใช
ความสัมพันธสวนตัวได 
7. มีความจริงใจในการพัฒนา อุทิศตนไดอยางดี 
ทํางานนอกเวลาและวันหยุดได 
8. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยายหรือออก
จากงาน 
9. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว     
10. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี  
11. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี ,
ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน     
12. บุคลากรมีมนุษยสัมพันธด ีเต็มใจบริการ                                                                                                                                                                                           

 จุดออน  
1. มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจของเทศบาล 
ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
2. มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มท่ี 
3. ไมเขาใจกฎระเบียบของราชการ 
4. ตําแหนงท่ีตองอาศัยความชํานาญมีอายุใกล          
วัยเกษียณ 
5. ขาดความกระตือรือรน 
6. ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน            
ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทางวิชาชีพ และสาย
งานผูบริหาร 
7. ขาดการสอนงานจากผูมีคามรูและประสบการณ 
ในสายงานท่ีเก่ียวของ 
 
   

 

 โอกาส 
1. องคกรมีความใกลชิดกับประชาชนทําใหเกิด
ความรวมมือในการทํางานไดงาย  ประชาชน
รวมมือพัฒนาเทศบาลดี         
2. ชุมชนเชื่อถือและใหความไววางใจในบุคลากร  
3. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจใน   
การทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี     
4. ใชระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล      
5. เสนทางการคมนาคมสะดวก  
6. มีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนา
ความรูปริญญาตรี ,ปริญญาโท                                                                                                                                                                                                                               
7. มีนโยบายสงเสริมบุคลากรไดรับการฝกอบรม 
8. พ้ืนท่ีรับผิดชอบเทศบาลไมกวางทําใหบุคลากร
ท่ีมีอยูปฏิบัติงานและใหบริการไดสะดวก ท่ัวถึง 

 ขอจํากัด 
1. กฎหมาย/ระเบียบบรหิารงานบุคคลมีการ
เปลี่ยนแปลง 
2. บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสู
ปญหาเศรษฐกิจทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 
3. มีความกาวหนาในสายงานถูกจํากัดดวยกฎหมาย/
ระเบียบ 
4. วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงานบางประเภท
ไมมี/ไมพอ เชน คอมพิวเตอร ปริ้นเตอรฯ เปนตน 
5. ไมมีอาคารสํานักงานเปนของเทศบาลเอง 
สํานักงานท่ีเชาอยูแคบ ไมมีพ้ืนท่ีสีเขียว 
6. ไมมีบริเวณเก็บเอกสารตางๆ สําหรับใชอางอิงและ
ปฏิบัติงาน  ไมสะดวกในการใชงาน 
7. ความสัมพันธแบบ เครือญาติ ในชุมชน 

๑๑ 



การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสรางปจจุบัน 
 

 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมของเทศบาลตําบลพิมาย จะเปนการพัฒนาโดยใหประชาชนมี

สวนรวมและใชระบบเปด โดยบุคลากรสามสวนท่ีตองสัมพันธกันเพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  มี
คณะกรรมการทําหนาท่ีวางแผนอัตรากําลัง สรรหาท้ังการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และประเมินผลเพ่ือการ
เลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตําบลพิมายท่ีจะปรบัปรุงจึงเปนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

หัวหนาหนวยงาน
จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานท่ีทํา 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป 

ตามระเบียบแลว 
รายงาน 

นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 

ทํางานตามคําสั่ง 
ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม
ยุทธศาสตรได 

สัง่การ /วางแผน/วนิิจฉยั 
 

   
 
 
ประเมินผล 

๑๑ 



 
 
 

วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล 
 

“ภายในป ๒๕๖๓  บุคลากรของเทศบาลตําบลพิมาย ไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ                 
มีความชํานาญในหนาท่ี กาวหนาม่ันคง มีอัธยาศัย เต็มใจใหบริการ” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
หัวหนาหนวยงานจัดทํา
แผน ควบคุมกํากับดูแล
สนับสนุน 

ผูปฏิบัติงานมีความรู
เขาใจงานท่ีทํา 

สงเสริม/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ทํางานเปนทีม 

ฝกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตรได 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 

๑๒ 



สวนท่ี ๒ 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
**************************** 

                      ๒.๑ วัตถุประสงคการพัฒนา 

                 ๑.  เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูภายในและภายนอกองคกรมาปรับใชกับเทศบาลตําบลพิมาย 
                    ๒.  เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนา
ตนเอง ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลตําบลพิมาย 
                    ๓.   เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตําบลพิมายปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากท่ีสุด 
                    ๔.   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

                                    ๔.๑.  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
                                    ๔.๒.  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
                                    ๔.๓.  ดานการบริหาร 
                                    ๔.๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
                                    ๔.๕.  ดานคุณธรรมจริยธรรม 

                   ๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา 

                 ๑.    การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  คณะผูบริหารเทศบาลตําบลพิมาย 
               ๒.   การพัฒนาสมาชิกทองถ่ิน  สภาเทศบาลตําบลพิมาย 

                 ๓.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน พนักงานเทศบาล  
     ๔.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  พนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา  
     ๕.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ลูกจางประจํา 

                 ๖.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  พนักงานจาง 
                ๗.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๑๓ 



            สวนท่ี  3 
หลักสูตรการพัฒนา 

**************************** 

                    พนักงานเทศบาลและบคุลากรของเทศบาลตําบลพิมาย แตละตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยาง
นอยในหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
                   ๑. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัตริาชการ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 
                       ๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                       ๑.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                       ๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                       ๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๘ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.  
๒๕๕๘ 
                       ๑.๙ ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผนดิน 
                       ๑.๑๐ กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
                    ๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 
                        ๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
                        ๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
                        ๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ 
                        ๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                        ๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
                        ๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัตงิานของเทศบาล ตามหนาท่ีความรับผิดชอบใน
แตละตําแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๑ และฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                   ๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

๑. หลักสูตรนายกเทศมนตรี 
๒. หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี 
๓. หลักสูตรเลขานุการนายกเทศมนตร ี
๔. หลักสูตรประธานสภาเทศบาล 
๕. หลักสูตรรองประธานสภาเทศบาล 
๖. หลักสูตรเลขานุการสภาเทศบาล 
๗. หลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ิน 
๘. หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป 
๙. หลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป 
๑๐. หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน 

๑๔ 



๑๑. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
๑๒. หลักสูตรเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน 
๑๓. หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 
๑๔. หลักสูตรเจาพนักงานสงเสริมการทองเท่ียว 
๑๕. หลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
๑๖. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน/เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
๑๗. หลักสูตรนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๘. หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
๑๙. หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี/เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
๒๐. หลักสูตรนักวิชาการ/เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
๒๑. หลักสูตรนักวิชาการ/เจาพนักงานพัสดุ 
๒๒. หลักสูตรนักบริหารงานชาง 
๒๓. หลักสูตรชางโยธา/นายชางโยธา 
๒๔. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
๒๕. หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก 
๒๖. หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๒๗. หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพ 
๒๘. หลักสูตรนักวิชาการสาธารณสุข 
๒๙. หลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล 
๓๐. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง 
๓๑. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๓๒. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๓๓. หลักสูตรดานการบริหาร 
๓๔. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม 
๓๕. หลักสูตรดานการบริการ 
๓๖. มนุษยสัมพันธในองคกร 
๓๗. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
๓๘. การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
๓๙. การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๔๐. หลกัสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
๔๑. หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
๔๒. หลักสูตรเก่ียวกับกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน 
๔๓. หลักสูตรดับเพลิง 
๔๔. หลักสูตรการดําเนินการทางวินัย 
๔๕. หลักสูตรวินัยพนักงานสวนทองถ่ิน 
๔๖. หลักสูตรปองกันการทุจริต 
๔๗. หลักสูตรเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
๔๘. หลักสูตรการจัดทําเว็ปไซตและการประชาสัมพันธ 

๑๔ 



๔๙. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะงานในแตละตําแหนง    
๕๐. หลักสูตรดานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถึงหลักสูตรท่ีสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ จัดข้ึน และมีเนื้อหา 
                 สอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน 
              ๒. หลักสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาบุคลากรโครงการเดียวกันได 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 



สวนท่ี ๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

 
                      พนักงานเทศบาลทุกงาน/กองฝายในสํานักปลัดเทศบาล กองคลัง  กองชาง  กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  และกองการศึกษา โดยพนักงานเทศบาลทุกตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู ทักษะทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเทศบาลเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

  1. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
         การพัฒนาพนักงานเทศบาลนั้น จะดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลในสังกัดโดยจัดโครงการ
อบรมพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการและสงพนักงานในสังกัด เขารับการฝกอบรม สัมมนา 
(หนวยงานภายนอก) เชน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมโยธาและผังเมือง สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
สํานักงานจังหวัดนครราชสีมาหรือสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยวิธีการพัฒนา  ดังนี้ 
  1. การปฐมนิเทศน 
  2. การฝกอบรม 
  3.  การศึกษาดูงาน 
  4.  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
  5.  การสอนงาน  การใหคําปรึกษา   
  6.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

7.  วธิีการอ่ืนๆ 
 
2. แนวทางการดําเนินการ 

                       การดําเนินการพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลตําบลพิมาย นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ขอ ๑ 
แลว แนวทางในการดําเนินการได กําหนดแนวทางการดําเนินการไว ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ เทศบาลตําบลพิมายดําเนินการเอง 
                       ๒ .๒  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนผูดําเนินการ              
โดยเทศบาลตําบลพิมายจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม 
                       ๒.๓ สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนๆ ดําเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนา พนักงานบุคลากรของ
เทศบาลตําบลพิมาย เปนผูดําเนินการ 
        โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
                           เทศบาลตําบลพิมาย จึงไดจัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตรดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ และ
หลักสูตรดานการจัดการความรู ตามโครงการตาง ๆ ในแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลพิมาย 
 

 
 

๑๗ 



    3. ระยะเวลาดําเนินการ  ในปงบประมาณ  25๖๑ – 256๓ 
  ๓.๑ ป พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕61 

                       ๓.๒ ป พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕62 
                       ๓.๓ ป พ.ศ. ๒๕63 ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕63 

 

    4. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  ใชงบประมาณของเทศบาลตําบลพิมาย 
          1.  ปงบประมาณ  255๑ ใชงบประมาณท้ังสิ้น 100,000  บาท 
   2.  ปงบประมาณ  25๖๒ ใชงบประมาณท้ังสิ้น 100,000  บาท 
   3.  ปงบประมาณ  256๓ ใชงบประมาณท้ังสิ้น 100,000  บาท 

 

     5. การติดตามประเมินผล 
 การประเมินผลการปฏิบั ติงาน ใหผูบั งคับบัญชามีหนาท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือประกอบการพิจารณาแตงตั้ง  เลื่อนข้ันเงินเดือน  พัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และมีหนาท่ีเสริมสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการ
เปนพนักงานเทศบาล และปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานนี้มีวัตถุประสงค  เพ่ือใหผูบังคับบัญชาใชเปน
เครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาล และนําผลการประเมินไปใชเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณา  ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

1. การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
2. การพัฒนาและการแกไขการปฏิบัติงาน 

 3. การแตงตั้งพนักงาน 
4. การใหออกจากราชการ 
5.  การใหรางวัลจูงใจ  และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ 

 

ใหผูบังคับบัญชาในสายงานตามลําดับการบังคับบัญชา มีหนาท่ี ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา 
พนักงานเทศบาลโดยใหใชการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล                
ซ่ึงดําเนินการปละ  2  ครั้ง  ตามรอบปงบประมาณ  คือ 
  -  ครั้งท่ี  1  ระหวางวันท่ี  1  ตุลาคม  ถึง  31  มีนาคม  ของปถัดไป 
   -  ครั้งท่ี  2  ระหวางวันท่ี  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของปเดียวกัน 
  โดยใชแบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
การพัฒนาพนักงานเทศบาลเพ่ือใหทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา  ความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการพัฒนา 
 
 

                    
    
 
 
 

 
 

๑๘ 



แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เร่ิมต้น 

 
 

๑.๑  แตงตั้งคณะทํางาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจําเปน 
๑.๓  กําหนดประเภทของความจําเปน 

ส้ินสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       
             การดําเนินการ  โดยอาจดําเนินการเอง หรือ
รวมกับหนวยราชการอ่ืน หรือวาจางเอกชนดําเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการท่ี  เหมาะสม เชน 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การใหคําปรึกษา 

-  การสับเปล่ียนหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 -  การฝกอบรม 
 -  การใหทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

 
 
จดัให้มรีะบบตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผล 

เพ่ือให้ทราบถงึความความสําเร็จ  ความรู้

ความสามารถและผลการปฏิบตังิาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 

๑๙ 



 

                                                      
สวนที่ ๕ 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ. ๒๕61 - พ.ศ. ๒๕63 
เทศบาลตําบลพิมาย 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือใหบุคลากรทุกคน             
ทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา 3 ป 

การพัฒนาดานบุคลากร 
๑.สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ
ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร  
ดังนี ้
 -  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
-   ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง 
-   ดานการบริหาร 
-   ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒.สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอ
อยางเต็มท่ี โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตใหศึกษา
ตอ และสงเสริมใหเพ่ิมพูนความรูในการทํางานตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง           
ไดมีโอกาสศึกษาดูงานตามโครงการตาง ๆ เพ่ือใหมีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืนโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ใหทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบตัิ 
 

พ.ศ.๒๕61 - ๒๕63 งบประมาณ
ของเทศบาล 

 

๒๐ 



 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือใหบุคลากรทุกคน          
ทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ป 

การพัฒนาดานจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.สงเสริมจริยธรรมเพ่ือใหพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง พนักงานจางมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ 
และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม 
๒.การจดัทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง            
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข  วางตัวเปนการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอ่ืนโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/              
ใหคําปรึกษา และอ่ืนๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕61 - ๒๕63 งบประมาณ
ของเทศบาล 

 

 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



 
 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือใหบุคลากรทุกคน           
ทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ป 

การพัฒนาดานอ่ืนๆ  
๑.  สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดข้ันตอนใน
การทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว 
๒.  ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน 
๓.  สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอ่ืนโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให
คําปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานท่ีทํางาน 
และสถานท่ีบริการ
ประชาชน 

พ.ศ.๒๕61 - ๒๕63 งบประมาณ
ของเทศบาล 

 

 
 
 
 
 
 

๒๒ 



 
มาตรการเสรมิสรางขวัญกําลังใจ   

๑.มีการมอบรางวัลพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจําและ 
พนักงานจางดีเดนเปนประจําทุกป โดยมีประกาศเกียรติคุณ ซ่ึงมีหลักเกณฑท่ัวไป ดังนี้ 

   ๑.๑  ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธท่ีดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและสวนรวม 

๒.จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ 
๓.จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การจัดกิจกรรม

พัฒนาท่ีหนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ  การพบปะสังสรรค  เปนตน 
 

มาตรการดําเนินการทางวินัย  
๑.มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดท่ีกระทําผิดวินัยไมรายแรงไดใน

ข้ันวากลาวตักเตือนแลวเสนอใหปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรทีราบและพิจารณาตามระเบียบฯ 
๒.มีมาตรการการรักษาวินัย และการลงโทษผูกระทําผดิวินัย  

๒.๑ การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานท่ีราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤตกิรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชน  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรอืเทศบาล 
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓ 



ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการ พนกังาน และลูกจางของเทศบาล 
เทศบาลตําบลพิมายไดประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจาง เพ่ือใหพนักงาน และลูกจาง 

ยึดถือเปนแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

ของ เทศบาลตําบลพมิาย อําเภอพิมาย จังหวัดนคราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
..................................... 

           กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถ่ิน (สํานักงาน ก.ถ.)  กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําประมวลจริยธรรมของฝายขาราชการประจํา  
เพ่ือใหขาราชการและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือเปนเครื่องกํากับ
ความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตําบลพิมาย ประกาศประมวลจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาลลูกจางประจําและพนักงานจางเทศบาลตําบลพิมาย เพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัติ  
  ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
  ๑.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
  ๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  และเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ  ของเทศบาลตําบลพิมาย  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  ๔.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง  ตอองคกร  ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน  และตอ
สังคม  ตามลําดับ 
  ๕.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน  รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
  ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
  

  หมวดท่ี  ๑ 
บทท่ัวไป 

 ขอ  ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย 
  “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน  ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ  ขาราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน  รวมถึงพนักงานจาง  และ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลพิมาย 
 ขอ  ๒  ใหนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

๒๔ 



หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย 
 ขอ  ๓  ขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย  ทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย                 
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมา             
ภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก  ๑๐   ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (๒)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย   และรับผิดชอบ 
  (๔)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
  (๕)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
  (๖)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
  (๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  (๘)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได 
  (๑๐)  การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี  รวมกันพัฒนาชุมชนใหนา
อยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ขอ  ๔  ขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย ตองจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย 
 ขอ  ๕  ขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ขอ  ๖  ขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด 
 ขอ  ๗  ขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของ
ตําแหนงหนาท่ี 
 ขอ  ๘  ขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ  
ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือให
เกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
 ขอ  ๙  ขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย  ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม  
รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
 ขอ  ๑๐  ขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ  เรียบรอย มีอัธยาศัย 
 ขอ  ๑๑  ขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ีการเปดเผยขอมูลท่ี
เปนความลับโดยขาราชการ /พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไป
ตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
 ขอ  ๑๒  ขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน  พรอม
กับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

๒๕ 



 ขอ  ๑๓  ขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมีควรได
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตามตลาดจนไมรับของขวัญของกํานัล  หรือ
ประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน           
เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 
 ขอ  ๑๔  ขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย ตองปฏิบัติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ             
มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืน 
มาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

สวนท่ี  ๓ 

16จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ขอ  ๑๕    ตําแหนงใดท่ีมีจรรยาวิชาชีพกําหนดใหถือปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ  นั้น 
 

หมวดท่ี  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี  ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ  ๑๖  ใหสํานักปลัดเทศบาลตําบลพิมาย  มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตามสอดสอง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 
  (๒)  สืบสวนหาขอเท็จจรงิ หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลใหนายกเทศมนตรี
ตําบลพิมาย  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามท่ีนายกเทศมนตรี
ตําบลพิมาย  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 
  (๓)  ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา             
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีท่ีเห็นวานายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 
  (๔)  คุมครองราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใช
อํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมี
ผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิ
หนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
  (๕)  ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๖)  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัด
มอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 
 ขอ  ๑๗  ใหนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ 
  คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย 
  (๑)  ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
  (๒)  กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารเลือกกันเองใหเหลือสองคน 

๒๖ 



  (๓)  กรรมการ  ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในเทศบาลตําบลพิมาย  ท่ีไดรับ
เลือกตั้งจากขาราชการพนักงานจางและลูกจางของเทศบาลตําบลพิมาย  นั้น  จํานวนสองคน 
  (๔)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือกใหเหลือ
สองคน 
 ใหหัวหนาสํานักปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมไดตามความเหมาะสม 
 กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 
 ขอ  ๑๘  คณะกรรมการการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
  (๑)  ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนาํในการใชบังคับประมวลจรยิธรรมนีใ้นองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  (๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในกรณีท่ีมีขอ
สงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝนตามประมวล
จริยธรรมนี้  จะตองไตสวนขอเท็จจริง  และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ี  ขอให
กระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รฐัวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐ   หรือหางหุนสวน  บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง             
สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคําหรือใหสงเอกสารและ
หลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถาคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 
  (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๗)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหผูบังคับบัญชาใช
อํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
  (๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 

สวนท่ี  ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ  ๑๙  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมให
นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ  ๒๐  การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอย
กวาสามคน  เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ขอ  ๒๑  การประพฤตปิฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี ้จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม                   
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสําคัญและระดับตําแหนง  ตลอดจน
หนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี  ผลรายอันเกิดจาก
การฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบพิจารณา 

๒๗ 



 ขอ  ๒๒  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ  ๒๐  แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรม  
ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ  ๑๙  สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวล
จริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ 
แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 
 ขอ  ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๒ ใหนํา
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัยขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 
 ขอ  ๒๔  การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริง
ในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
  

หมวด  ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 ขอ  ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือความผิด
อาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการ
พิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ  
หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
 ขอ  ๒๖  เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ  ๒๒  แลวใหเทศบาลตําบล 
พิมาย   ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
 ขอ  ๒๗  ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลตําบล            
พิมาย  ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 
  ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นบัแตวันไดทราบการลงโทษ 
 ขอ  ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ  ๒๙  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวล
จริยธรรมใหมีความเหมาะสม  (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
ขาราชการสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเปนองคการกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
 ขอ  ๓๐  ...(อ่ืน ๆ ตามเห็นสมควร) 

 
  

 
 
  
 
 
 
 

๒๘ 



สวนท่ี ๖ 
 การติดตามประเมินผล 

๑.องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

             ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลตําบลพิมาย ประกอบดวย  
๑.  นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีท่ีนายกเทศมนตรีคัดเลือกเปน       ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดเทศบาลตําบลพิมาย                กรรมการ 
๓.  หัวหนาสวนราชการทุกสวน            กรรมการ 
  
 

ใหคณะกรรมการ  มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล   ตลอดจนการดําเนินการดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  อยางนอยปละ ๑  ครั้ง  แลวเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลตอนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 

บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลพิมาย สามารถปรับปรุง แกไข 
เพ่ิมเติมใหเหมาะสมไดกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร               
ตาง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถายโอน อาจเปนเหตุใหการพัฒนาบุคลากรบางตําแหนงท่ีจําเปนไดรับ
การพัฒนามากกวา และภารกิจบางประการท่ีไมมีความจําเปน อาจตองทําการยุบ หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหมให
ครอบคลุมภารกิจตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายถายโอนงานสูทองถ่ินใหมากท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยูจึงตองปรับตัวให
เหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙ 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 



 
 

 
 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลพิมาย 
ที่  200 /25๖๐ 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
……………………………. 

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 15  และขอ 
299 และขอ 300 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เร่ือง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  ดังนี้ 

1. นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย    เปนประธานกรรมการ 

2. ปลัดเทศบาลตําบลพิมาย    เปนกรรมการ 

3. รองปลัดเทศบาลตําบลพิมาย    เปนกรรมการ 

4. หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    เปนกรรมการ 

5. ผูอํานวยการกองคลัง     เปนกรรมการ 

6. ผูอํานวยการกองชาง     เปนกรรมการ 

7. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปนกรรมการ 

8. ผูอํานวยการกองการศึกษา    เปนกรรมการ 

9. หัวหนาฝายอํานวยการ     เปนกรรมการ 

10. หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง    เปนกรรมการ 

11. หัวหนาฝายบริหารงานชาง    เปนกรรมการ 

12. หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  เปนกรรมการ 

13. หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา   เปนกรรมการ 

14. นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ/ชํานาญการ)  เปนกรรมการและเลขานุการ 

  โดยใหมีหนาที่ รับผิดชอบในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เทศบาลตําบลพิมาย อําเภอ              
พิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  
  คําสั่งใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ใหใชคําสั่งนี้แทน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  25๖๐ 
 
 
  

 (นายดนัย   ตั้งเจิดจา) 
นายกเทศมนตรีตาํบลพิมาย 

 

๓๑ 



 
 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลพิมาย 
เร่ือง   การใชแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลพิมาย (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕63) 

……………………………. 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลพิมาย  ไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕63)                       
เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย                
หลักเกณฑและ วิธีบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  และเพ่ือใหเปนไปตามตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล                  
ของเทศบาล ลงวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ขอ 299 จึงไดจัดทําแผนพัฒนาข้ึน  โดยจัดทําใหสอดคลองกับ                 
แผนอัตรากําลัง  ๓ ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕63)  ของเทศบาลตําบลพิมาย  และจัดทําใหครอบคลุม                   
ถึงบคุลากรทุกสายงาน 
 

  ดังนั้น  เทศบาลตําบลพิมาย   จึงขอประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลตําบลพิมาย 
(ปงบประมาณพ.ศ. ๒๕61 - ๒๕63)   
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
            ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕60 
 
       
                           

   (นายดนัย  ตั้งเจิดจา) 
    นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ 



ที่ปรึกษาและคณะผูจัดทาํ 
 

ท่ีปรึกษา  : นายดนัย   ตั้งเจิดจา  นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
    นายสุพจน  ศริญญามาศ  รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
    นายนเรศ   สุขจินดาเสถียร รองนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
    นายวิมล   มะลิลา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 
 
 

คณะผูจัดทํา :   นายอุทิศ  แกวขาว  ปลัดเทศบาลตําบลพิมาย 
    นายลิขิต  จิตตพิสุทธิ์สิริ  รองปลัดเทศบาล 

นางสาวเพียงเพ็ญ  สุขะเดชะ หัวหนาฝายอํานวยการ รักษาราชการแทน 
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

นางมณีรัตน  มะระเว  ผูอํานวยการกองคลัง  
นายสมโภชน  รักธรรม    ผูอํานวยการกองชาง 
นางรวิวรรณ  คิดเห็น  หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 

    นายจิรวัฒน  ปานชาต ิ  หัวหนาฝายบริหารงานการศึกษา  
       รักษาราชการแทน ผูอํานวยการกองการศึกษา 
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