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1. หลักการและเหตุผล 

 
1.1  การพัฒนาองคกรและบุคลากร 

การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่มีศักยภาพ  สามารถแขงขันได  ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ
สากล  เปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน  ซึ่งเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน (Globalization)  โดย
ตองอาศัยความรู ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ 
ปจจัยสําคัญที่จะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได   

ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหมผูนําหรือผูบริหารองคกรตางๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ 
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหมๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคกร ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรูภายในองคการ เพ่ือใหองคกรสามารถใชและพัฒนาความรูที่มีอยูภายในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคกรไดอยางเหมาะสม 
 

1.2  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 

๑๑ ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนพนักงานสวนตําบล
ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลอง
กับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ”์ 

“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแก
การปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่อง
ถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกําหนดเปนหลักการ 
วา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี ้

๑. ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได  
    อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
   ของขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหม   
   ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
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๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันเพื่อการ
นํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

 
1.3 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ไดกําหนดใหเทศบาลมีการพัฒนาผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปน
พนักงานเทศบาล กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานที่ดี โดยเทศบาลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด เชน การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากเทศบาล
มีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละเทศบาล กําหนดเปน
หลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่เทศบาลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนา
พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได และ
อาจจะกระทําไดโดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล(ก.ท.จ.) เทศบาลตนสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) รวมกับเทศบาล
ตนสังกัด หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได 

 
1.4  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพิ่มพูนความรู 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงนั้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด โดยใหกําหนดเปนแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของเทศบาล นั้น 

จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลนาดอกคํา จึงไดใหความจําเปนในการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตําบลนาดอกคํา การศึกษาวิเคราะหถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลนา
ดอกคําตําแหนงตาง ๆ ท้ังในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหนง ตามท่ีกําหนดในสวนราชการตามแผน
อัตรากําลังของเทศบาลตําบลนาดอกคํา ตลอดทั้งความจําเปนในดานความรูความสามารถท่ัวไปในการ
ปฏิบัติงาน ดานความรูความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร และดาน
คุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลนาดอกคํา ขึ้นโดยใหสอดคลองกับ
แผนอัตรากําลัง 3 ป พ.ศ. 256๔ – 256๖ 
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

 
  การพัฒนาบุคลากร มีความหมายตรงกับคําวา Development of Personnel 
  พนัส หันนาคินทร (2526 : 133) ไดใหขอคิดเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรวาประสิทธิผล
ของโรงเรียนยอมข้ึนอยูกับความสามารถของผูปฏิบัติงานประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานยอมจะเพ่ิมข้ึนจากการ
ที่ระบบโรงเรียนใหโอกาสแกเขาที่จะพัฒนาวิจัยความสามารถที่มีอยูในตัวของเขาแตละคนการพัฒนาบุคลากร
เปนกิจกรรมที่จะตองกระทําตั้งแตแรกเขามาทํางานถึงเวลาที่จะตองออกจากงานไปตามวาระ 
            ประชุม รอดประเสริฐ (2528 : 132) ไดสรุปแนวคิดของนักวิชาการบริหารตาง ๆ เก่ียวกับ
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสรางใหบุคลากรมีความรูความสามารถ ความเขาใจ 
ตลอดจนทัศนคต ิอันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจําแนกออกเปน
ประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง 
            สมาน รังสิโยกฤษฎ (2522 :80) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรวาเปนการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรูความสามารถมีทักษะในการทํางานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ในการทํางานอันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนหรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเปน
กระบวนการที่จะสรางเสริมและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ 
อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทํางานอันจะนําไปสูประสิทธิภาพในการทํางาน 
            นพพงษ บุญจิตราดุลย (2525 : 208-209) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากรวา 
เปนกระบวนการเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ คานิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการ
ใหแนวความคิดใหมในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบุคลากรมีคุณภาพที่ดีขึ้น 
 
  อาจกลาวโดยสรุปวา การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุงจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทํางาน ความรูความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรใหเปนไปทางที่ดีข้ึนเพื่อใหบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาแลวนั้นปฏิบัติงานไดผลตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 
3. วัตถุประสงค 
  3.1 เพื่อใหผูเขารับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการไดเรียนรูแบบแผนของทางราชการ หลัก
และวิธีการปฏิบัติราชการ เขาใจถึงบทบาทหนาที่ และแนวทางการปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี  
  3.2 เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจาง  
  3.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน
สวนตน 
  3.4 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.5 เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทุกระดับมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู
อยูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผูอยูใตบังคับบัญชาที่เพิ่งยายหรือโอนมาดํารง
ตําแหนง ซึ่งอยูภายใตการบังคบับัญชาของตน 
  3.6 เพ่ือพัฒนาคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล มีความสามารถใน
การบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. เปาหมายการพัฒนา 
 

 กลุมเปาหมายของการพัฒนาคือ  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ทุกคน ตองไดรับการ
พัฒนาความรู ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอย ปละ 1 ครั้ง หรือตามที่
ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควร อาจประกอบดวย  
   (1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
   (4) หลักสูตรดานการบริหาร  
   (5) หลักสูตรดานคณุธรรมและจริยธรรม  
  
5. วิธีการพัฒนาบุคลากร 
 
  เทศบาลตําบลนาดอกคํา เปนหนวยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการรวมกับคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง หรือสงบุคลากรไปอบรมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน หรือหนวยงาน
ราชการอ่ืนที่เก่ียวของ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเปนและความเหมาะสม ดังนี ้
  1. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนที่จะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ กอนการบรรจุเขา
รับราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจางที่รับการการบรรจุแตงตั้งใหม 
  2. การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยเทศบาลตําบลนาดอกคํา หรืออาจดําเนินการรวมกับ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย หรือสงบุคลากรไปอบรมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน หรือ
หนวยงานราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 
  3. การใหทุนการศึกษา  
  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา เปนหนวยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการ
รวมกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเลย หรือสงบุคลากรไปอบรมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหนวยงานราชการอ่ืนที่เก่ียวของ 
  5. การสอนงานการใหคําปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนดวยวิธีท่ีเหมาะสม ทําโดยหัวหนางานหรือ
หัวหนาสวนราชการท่ีไดรับมอบหมายทําการสอนงานใหกับผูใตบังคบับัญชา 
 
6. ขั้นตอนการดําเนินงาน 
 
 6.1 การเตรียมการและการวางแผน  
  ๑) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
  ๒) ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร  กําหนดเปาหมาย 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด พิจารณาเหตุผลและความจําเปน ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห
ดูวาผูใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว  
  ๓) กําหนดประเภทของความจําเปน ไดแก ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรู
และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัวและดานคุณธรรมจริยธรรม 
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  4) จัดสงแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเลย ใหความเปนชอบ พรอมแผนอัตรากําลัง 3 ป 
  6) ประกาศใชแผนพัฒนาพนักงานสวนตําบล และจัดสงแผน ใหอําเภอ และจังหวัด และสวน
ราชการในสังกัด 
 
 6.๒ การดําเนินการพัฒนา  
 
  ๑) การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบังคับบัญชาไดขอมูลที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาจากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนํา
ขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย และเรื่องที่ผูอยูใตบังคบับัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนา
ไดแก  การคัดเลือกกลุมบุคคลที่สมควรจะไดรับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะใหมีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม เชน การใหความรู  การสับเปลี่ยนหนาที่
ความรับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เปนตน 
  ๒) วิธีการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคบับัญชา โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเองหรือเขารวมสมทบกับหนวย
ราชการอ่ืน หรือวาจางองคกรเอกชนที่มีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ 
 
 6.๓ การติดตามและประเมินผล  
 
  ใหผูบังคับบัญชาติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผาน
การประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 
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แนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
ของเทศบาลตําบลนาดอกคํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน พันธกิจ 
เทศบาลตาํบลนาดอก
คํา 
 

 นโยบายการพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

 
 การพัฒนาแผนงาน 
 

 เปาหมายของเทศบาล
ประจําป 256๔ –
256๖ 

 
 บทบาท อํานาจหนาที่

ของเทศบาลตําบล    
นาดอกคํา 

 
 ผลการประเมิน

สมรรถนะของพนักงาน
เทศบาล ประจําป 

 

 วิเคราะห
ยุทธศาสตร  
เทศบาล 

 แผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล
ตําบลนาดอกคํา 
ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 
256๔ –256๖ 

 พนักงานเทศบาล
ตําบลนาดอกคํา 
ไดรับการพัฒนา
ตามแผนฯ 

 วิเคราะห SWOT
สภาพแวดลอม
ภายในภายนอก 

 กําหนดเปาหมาย
การพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

 กําหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานเทศบาลทุก
ระดับมีสมรรถนะดาน

การปฏิบัติงาน 
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 7. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 
  

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาคณุภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะที่
จําเปนในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความกาวหนาในสายงาน 
กลกลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีความรูคูความดี 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากร ใหยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในองคกร ในอนาคต  
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรรวมมือกับ
เครือขาย หนวยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 
 

ยุทธศาสตรที่ 4  
การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและรวมกันพัฒนา 

กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหบุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอ่ืนและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกัน
ภายในองคกร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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 8. ปญหาและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
 
  การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ 
สําหรับองคกร  ซึ่งชวยผูบริหารกําหนด จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร 
การวิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพื่อให ผูบริหารรูจุดแข็ง จุดออน  
โอกาส  และอุปสรรคขององคกร ซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลงทาง  นอกจากนี้
ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  มั่นใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานในองคกร
ยังมีประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไร  ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม SWOT Analysis 
มีปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา  2  สวน  ดังนี ้
  1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
   1.1  S มาจาก Strengths 
   หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานกําลังคน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็ง ดาน
ทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ 
   1.2  W มาจาก Weaknesses 
   หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนปญหาหรือ
ขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหานั้น 
 
  2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 
   2.1  O มาจาก Opportunities 
   หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการที่สภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอ้ือ
ประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารที่ดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสนั้น 
   2.2  T มาจาก Threats  
   หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ที่เกิดขึ้นใหไดจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

การวิเคราะห SWOT องคกรและบุคลากร 
 

จุดแขง็  S 
 * องคกรมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะดาน 
 * บุคลากรมีความรูความเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ การมีสวนรวมกับชุมชนทองถิ่น 
 * องคกรมีการสั่งสมประสบการณอยางตอเนื่องในหลักสูตรการปฏิบัติงาน 
 * บุคลากรมีองคความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมีประสบการณสูง 

 
จุดออน  W 
 * งบประมาณในดานการบริหารงานบุคคลมีจํากัด  
 * อัตรากําลังยังไมเพียงพอและไมเหมาะสมกับปริมาณงาน 
 * ขาดทักษะดานการสื่อสารท่ีจําเปนในการทํางานเชิงรุก 
 * ขาดการสรุปบทเรียน องคความรู และติดตามประเมินผลเพื่อการแกปญหาอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 * ขาดการมองเชิงระบบ ความเขาใจและทักษะการทํางานแบบบูรณาการ 

* บุคลากรขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองและการเพ่ิมความรับผิดชอบตอหนาที่ 
 

  
โอกาส  O 
 * มีการสนับสนุน สงเสริมทั้งดานนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากรัฐบาล 
 * มีกฎหมายรองรับและชัดเจน 

* มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม 
* มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
 

อุปสรรค  T 
 * งบประมาณไมเพียงพอ 
 * กฎหมาย/กฎระเบียบดานการบริหารงานบุคคลไมชัดเจนในบางประเด็น 

* ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซอม ไมมีความชัดเจน ขาดแนวทางในการดําเนินการที ่   
  ถูกตอง 
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การกําหนดสมรรถนะเพื่อใชในการพฒันา 
 

  1. เทศบาลตําบลนาดอกคํา  ไดยึดหลักสมรรถนะหลักท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ ของ
บุคลากรทุกระดับชั้น มากําหนดเปนสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งเทศบาลตําบลนาดอกคํา  ได
ประกาศใชเปนตัวกําหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุก  6 เดือน ดังนี ้
   - การมุงผลสัมฤทธิ์ 
   - การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
   - ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
   - การบริการเปนเลิศ 
   - การทํางานเปนทีม 
  2. ตําแหนง บริหารงานทองถ่ินและอํานวยการทองถ่ิน  เปนสายงานของผูบริหาร เทศบาล
ตําบลนาดอกคํา  ไดกําหนด แนวทางการสําหรับการพัฒนาเพื่อทําหนาที่ผูบริหารที่ดีในปจจุบันและอนาคต 
พรอมกับเตรียมกาวข้ึนเปนผูบริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี ้
   - การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
   - ความสามารถในการเปนผูนํา 
   - ความสามารถในการพัฒนาคน 
   - การคิดเชิงกลยุทธ 
  3. ตําแหนงอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผูบริหารทองถ่ิน  อํานวยการทองถ่ิน  เทศบาล
ตําบลนาดอกคํา  ไดกําหนดสมรรถนะประจําสายงาน ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงและระดับที่ดํารงตําแหนง
อยู ตามสายงานประจําของแตละตําแหนง ยกเวน ลูกจางประจําและพนักงานจางบางตําแหนง ซึ่งเปนไปตาม
ประกาศของเทศบาลตําบลนาดอกคํา  ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป และตองดําเนินการ
ทุก  6 เดือน  เชนกัน  
 
9. การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 

  แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางท่ีจะชวยใหบุคลากรในหนวยงานสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงคหลักในการพัฒนาจุดออน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหนวยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ วา IDP โดยเปนแผนสําหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอม
ใหมีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทํางานสําหรับตําแหนงที่สูงขึ้นตอไปในอนาคต หรือตาม
เสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path) ท่ีองคการกําหนดขึ้น ดังนั้น IDP จึงไมใชกระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการเลื่อนตําแหนงงานหรือการปรับเงินเดือนและ
การใหผลตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ  แตเม่ือไดมีการดําเนินกิจกรรมตามกรอบ IDP อยางเปนระบบบนเกณฑ
ขั้นพื้นฐานของระดับความรู ความสามารถ หรือสิ่งที่ผูบังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง 
เปนขอผูกพันหรือขอตกลงในการเรียนรูรวมกัน IDP ก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการเชื่อมโยงความตองการของ
พนักงานรายบุคคลใหตอบรับหรือตอบสนองตอความตองการในระดับหนวยงานยอยและสงผลใหบรรลุ
เปาหมายขององคกรได 
    สรุป IDP จึงเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ และพฤติกรรมการ
ปฏิบตัิงาน 
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  โดยในการสํารวจตนเองของบุคลากรในสังกัดของเทศบาลตําบลนาดอกคํา เพ่ือสํารวจความ
ตองการในการพัฒนาตนเองนั้น เริ่มจากนายกเทศบาลตําบลนาดอกคํา เชิญปลัด และ หัวหนาสวนราชการ 
ประชุมทําความเขาใจเก่ียวกับหลักการ และวิธีการสํารวจตนเอง วา หนวยงาน หัวหนาสวน และ
ผูใตบังคับบัญชามีบทบาทอยางไร จากนั้นใหแตละสวนราชการไปสํารวจตัวเอง โดยการทํางานรวมกันระหวาง
หัวหนาสวนราชการและผูใตบังคับบัญชา รวมปรึกษาหารือภายในสวนราชการและใหบุคลากรประเมินตนเอง 
ซึ่งในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสวน
ทองถิ่น ในสวนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของพนักงานสวนตําบล ลูกจาง และพนักงาน
จางทุกคน นั้น ก็ปรากฏถึงความตองการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลอยูดวย จากนั้นจึงรวบรวมขอมูล
สงงานการเจาหนาที่ 
  บุคคลที่มีสวนเก่ียวของในการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประกอบดวย 

กลุมบุคคล บทบาท/ หนาที่ความรับผิดชอบ 

ผูบริหาร (นายกฯ)  

 

- สนับสนุนและผลักดันใหผูบริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่กําหนด
ขึ้น 

- อนุมัติใหการจัดทํา IDP เปนกระบวนการหนึ่งที่ผูบังคับบัญชาจะตองปฏิบัติ
อยางตอเนื่องทุกป 

- ติดตามผลการจัดทํา IDP ระหวางผูบังคับบัญชากับบุคลากร พรอมทั้งการนํา
แผน IDP ไปใชปฏิบัติจริง 

- จัดสรรงบประมาณในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแตละปอยาง
ตอเนื่อง 

ผูบังคบับัญชาที่มี
ผูใตบังคับบัญชา 
หรือหัวหนางาน 
(ปลัดฯ /รองปลัดฯ/
ผอ.กอง/ หน.สวน) 

 

- ทําความเขาใจกับกระบวนการและวัตถุประสงคของการจัดทํา IDP 

- ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่กําหนดขึ้น 

- ประเมินขีดความสามารถของผูใตบังคับบัญชา เพื่อคนหาจุดแข็งและจุดออน
ของบุคลากรในงานที่มอบหมายใหรับผิดชอบในปจจุบัน 

- ทําความเขาใจถึงแหลงหรือชองทางการเรียนรูเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรเปนรายบุคคล 

- กําหนดแนวทางหรือชองทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร 

- ใหขอมูลปอนกลับแกบุคลากรถึงจุดเดนและจุดที่บุคลากรตองพัฒนาปรับปรุง
ใหดีขึ้น 

- ชี้ใหบุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น 

-   หาโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพใหกับบุคลากรในงานปจจุบันหรืองาน
อ่ืน ๆ ที่มี อยู 



บุคลากร/ เจาหนาที่ทุกคน 

 

- มีสวนรวมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเปนจริง 

- ทําความเขาใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผูบังคับบัญชากําหนดข้ึนดวย
ความเต็มใจและตั้งใจ 

- รวมกับหัวหนางานกําหนดแผนฯ เปาหมายและวัตถุประสงคในการพัฒนา
ตนเอง 

- หาวิธีการในการทําใหเปาหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่
รับผิดชอบประสบความสําเร็จ 

- ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรูผลการพัฒนา
ความสามารถของตนเองจากผูอ่ืน 

หนวยงาน (เทศบาลตําบล 
นาดอกคํา) 

 

- นําเสนอโครงการใหผูบริหารสูงสุดของกรมการพัฒนาชุมชนเห็นดวยกับการ
นําเอา IDP มาใชในกรมการพัฒนาชุมชน 

- จัดเตรียมแบบฟอรมการทํา IDP ใหเปนมาตรฐานเดียวกันภายในหนวยงาน 

- ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP กับ
เครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 

- ใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทํา IDP แกผูบริหารทุก
หนวยงานและบุคลากรทั่วทั้งกรมการพัฒนาชุมชน 

- ใหคําปรึกษาและแนะนําแนวทางการจัดทําแผน IDP กับผูบริหารและ
บุคลากร 

- ตอบขอซักถามเก่ียวกับวิธีการจัดทําแผน IDP 

- หาชองทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธเปลี่ยน Mindset หรือจิตสํานึก
ของผูบริหารและบุคลากรในการจัดทํา IDP 

- ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผูบริหารและบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสอบถามเพื่อจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบคุคล 
ของเทศบาลตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

 
สวนราชการ....................................... 

 
ชื่อผูปฏิบัติงาน......................................................................ตาํแหนง..................................ระดับ....................... 

 
หนาที่ความรับผิดชอบ โดยตําแหนง และการปฏิบัติงานจริง 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
การประเมินตนเอง ใหพิจารณาระดับการประเมินดังตอไปนี ้
 

1. ระดับความรู/ทักษะ (1) 
 0 – ไมมีความรู/ไมมีทักษะ 
 1 – มีความรู มีทักษะบางแตไมมีความมั่นใจที่จะนําไปใชงานจําเปนตองมีที่ปรึกษา 
 2 – มีความรู มีทักษะและมีความมั่นใจที่จะนําไปใชงาน 
 3 – มีความรู ทักษะและสามารถเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําได 
 

2. ระดับความจําเปนตองานท่ีรับผิดชอบ (2) 
 0 – ไมมีความจําเปน ไมไดใชงาน 
 1 – มีความจําเปนบางครั้งที่ตองนํามาใชงาน 
 2 – มีความจําเปนตองใชในงานบอยครั้ง 
 3 – จําเปนอยางยิ่งที่ตองนํามาใชงาน 
 

3. ระดับความตองการในการพฒันา (3) 
 0 – ไมตองพัฒนา 
 1 – มีความตองการพัฒนาเพ่ือตองการใชงานในระยะยาว 
 2 – มีความตองการพัฒนาเพ่ือตองการใชในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความตองการพัฒนาอยางเรงดวนเพ่ือตองการใชในงาน 
 
 
 
 



 
 
ตารางลงคะแนนเพื่อสํารวจความตองการในการพัฒนา 
คําอธบิาย ใหบุคลากรบันทึกคะแนนดวยตนเอง โดยนําคาคะแนนที่คดิวาใชหรือตองการจากขอ (1) – (3)  
มาลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ชอง (1) – (3) 
 

คุณลักษณะ 

คาคะแนน (กรอกดวยตัวเอง) 
(1) 

ระดบัความรู/
ทักษะปจจุบัน 
(กรอกระดับ

ความรู/ทักษะ 
ระดับ 0 – 3) 

(2) 
ระดบัความ

จําเปนตองานที่
รับผิดชอบ 

(กรอกระดับความ
จําเปนตองานที่

รับผิดชอบ ระดับ 
0 - 3) 

(3) 
ระดบัความ

ตองการในการ
พัฒนา 

(กรอกระดับ
ความตองการใน

การพัฒนา 
ระดับ 0 - 3) 

สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น) 
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเขาใจในองคกรและระบบงาน 
4. การบริการเปนเลิศ 
5. การทํางานเปนทีม 

   

สมรรถนะประจําผูบริหาร (เฉพาะสายงานผูบริหาร) 
1. การเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเปนผูนํา 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคดิเชิงกลยุทธ 

   

สมรรถนะประจําสายงาน (พนักงานสวนตําบล ลูกจาง 
พนักงานจางท่ีมีชื่อเหมือนพนักงานสวนตําบล) ตามระดับ ใน
มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
1. ………………………………………………………………………..… 
2. …………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………… 

   

ขอเสนอแนะดานอื่น ๆ เชน เสริมทักษะ ดานคอมพิวเตอร  ดานภาษา  ดานการจัดการขอมูล ฯลฯ 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 
เทศบาลตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 256๔ – 256๖ 
 

ตําแหนง ทักษะที่ตองพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ชวงเวลาพัฒนา 

ปลัดเทศบาล  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน การบริหารจัดการ งานแผน งานงบประมาณ 
งานการคลัง งานชาง งานอํานวยการ งานสภา 
งานบริหารงานบุคคล ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

รองปลัดเทศบาล  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน การบริหารจัดการ งานแผน งานงบประมาณ 
งานสภา  งานการคลัง งานชาง งานสาธารณสุข 
งานสิ่งแวดลอม งานพัฒนาชุมชน งานบริหาร
การศกึษา ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

สํานักงานปลัด    
หน.สํานักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ เชน งาน
อํานวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานสภา งาน
บริหารงานบุคคล 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

หน.ฝายอํานวยการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ เชน งาน
อํานวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานสภา งาน
บริหารงานบุคคล 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ เชน งาน
พัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห งานอํานวยการ 
งานบริหารงานทั่วไป  

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นักจัดการงานทะเบียน
และบัตร  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน การแจงเกิด การแจงตาย การยายที่อยู การ
จัดทําทะเบียนบาน  ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 



นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานจัดทําแผน งานงบประมาณ งานจัดทํา
เทศบัญญัต ิฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นักวิชาการสาธารณสุข  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงาน
ดานสาธารณสุข เชน การสงเสริมสุขภาพ  การ
เฝาระวังโรค การควบคุมปองกันโรคและภัย
สุขภาพ และการฟนฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแล
รักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล  
อนามัยสิ่งแวดลอม 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นักจัดการงานทั่วไป 
(1) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานอํานวยการ งานบริหารงานท่ัวไป งาน
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ งานที่ไมอยูใน
สวนราชการอื่น 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นักจัดการงานทั่วไป 
(2) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานอํานวยการ งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานทั่วไป งานสภา งานรัฐพิธี  งานที่ไม
อยูในสวนราชการอ่ืน 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานบริหารการศึกษา  งานเด็กและเยาวชน 
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งาน
สงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  งาน
กิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 
 

นักทรัพยากรบุคคล 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานบริหารงานบุคคล ประสานงานทั่วไป 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 
 



  
เจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานสวัสดิการชุมชน  งานเบ้ียยังชีพ ผูสูงอายุ 
ดอยโอกาส งานสตรี งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 
 

เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงานการสอน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานปองกันภัยพิบัติต าง ๆ ทางอุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย ทางถนน ดานสาธารณภัยตางๆ 
งานรักษาความสงบ ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส 

เจาพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานอํานวยการ งานบริหารงานท่ัวไป งาน
ประสานงานทั่วไป 

  

ครู   1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงานการสอน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การเขียน
โครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส 

พนักงานจาง 
ตามภารกิจ 

   

พนักงานขับรถบรรทุก
น้ําฯ(๑) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน ขับรถดับเพลิง ขับรถยนตสํานักงาน เจาหนาที่
วิทยุสื่อสาร งานปองกันภัยพิบัติตาง ๆ ทางอุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย ทางถนน ดานสาธารณภัยตางๆ 
งานรักษาความสงบ ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

พนักงานขับรถบรรทุก
น้ําฯ(๒) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน ขับรถดับเพลิง ขับรถยนตสํานักงาน เจาหนาที่
วิทยุสื่อสาร งานปองกันภัยพิบัติตาง ๆ ทางอุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย ทางถนน ดานสาธารณภัยตางๆ 
งานรักษาความสงบ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 



 
พนักงานขับรถยนต 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน ขับรถดับเพลิง ขับรถยนตสํานักงาน 
เจาหนาที่วิทยุสื่อสาร ชวยเหลืออุทกภัย ชวยเหลือ
อัคคีภัย ชวยเหลือวาตภัย ชวยเหลือภัยทางถนน 
ชวยเหลือไฟปา ตัดก่ิงตนไม ลางวัด/ฌาปนสถาน 
บริการรับ-สงผูปวย งานท่ีไมอยูในสวนราชการอ่ืน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

พนักงานขับรถบรรทุก
ขยะ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน ขับรถบรรทุกขยะ ชวยเหลืองานสาธารณสุข 
งานที่ไมอยูในสวนราชการอ่ืน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผูชวยนักวิชาการศึกษา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานบริหารการศึกษา  งานเด็กและเยาวชน 
งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งาน
สงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  งาน
กิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ งานท่ีไมอยูในสวน
ราชการอ่ืน 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานบริหารงานบุคคล ประสานงานทั่วไป 
  

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 
 

ผูชวยเจาพนักงาน
ธุรการ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ งานการ
เจาหนาที่ จัดทําคําสั่งเดินทางไปราชการ งาน
อํานวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานประสาน 
งานทั่วไป งานขออนุมัติเดินทางไปราชการ บันทึก
ขออนุมัติตางๆ งานท่ีไมอยูในสวนราชการอื่น 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผูชวยเจาพนักงาน
สงเสริมการทองเท่ียว  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานสงเสริมการทองเที่ยว และวัฒนธรรม 
งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  งานท่ี
ไมอยูในสวนราชการอื่น 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 



 
ผูชวย จพง.ปองกัน
และบรรเทา (๑)  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานปองกันภัยพิบัติตาง ๆ ทางอุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย ทางถนน ดานสาธารณภัยตางๆ 
งานรักษาความสงบ  
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผูชวย จพง.ปองกัน
และบรรเทา (๒)  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานปองกันภัยพิบัติตาง ๆ ทางอุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย ทางถนน ดานสาธารณภัยตางๆ 
งานรักษาความสงบ  
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ตกแตงสวนหยอม  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
ปฏิบัติงานดูแลบํารุงรักษาสนามหญา สวนหยอม 
 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

คนงานประจํารถขยะ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง  
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงงาน 
 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผูดูแลเด็ก (ผูมีทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การเขียน
โครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ฯลฯ 
 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

พนักงานจางทั่วไป    
คนงานท่ัวไป 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน ปฏิบัติงานท่ัวไป และงานอ่ืนๆตามที่ไดรับ
มอบหมาย 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 



 
กองคลัง    
ผูอํานวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน  งานอํานวยการ  งานบริหาร งานการคลัง  
งานงบประมาณ  งานสวัสดิการ  งานการเงิน  
การบัญชี  การจัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

หัวหนาฝายบริหารงาน
การคลัง  

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง เชน 
งานอํานวยการ งานบริหาร งานการคลัง  งาน
งบประมาณ  งานสวัสดิการ งานการเงนิ  การบัญชี  
งานพัสดุ ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นักวิชาการเงินและ
บัญชี  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบสําคัญ ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส 

นักวิชาการพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานจัดซื้อ จัดจาง งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ สํานักงาน งานวิธีการพัสดุ ตกลง สอบ 
ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ลูกจางประจํา    
เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานจัดเก็บรายได งานเขียนใบเสร็จ งานภาษี
อากร  งานการเงนิ ฯลฯ   
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

เจาพนักงานการเงิน
และบัญชี  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบสําคัญ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ใหเขารวมอบรมใน
แตละโอกาส 



พนักงานจางตามภารกิจ    
ผช.เจาพนักงาน
จัดเก็บรายได  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานจัดเก็บรายได งานเขียนใบเสร็จ งานภาษี
อากร  งานการเงนิ ฯลฯ   

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

ผช.เจาพนักงานพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง 
เชน งานจัดซื้อ จัดจาง งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ สํานักงาน งานวิธีการพัสดุ ตกลง สอบ 
ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

กองชาง    
ผูอํานวยการกองชาง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจําผูบริหาร 
3. งานท่ีจําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ควบคุมและปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมการ
ออกแบบและกอสรางงานโยธา  การวางโครงการ
สํารวจวิเคราะหขอมูลเพ่ือใชในการออกแบบ ทาง
สถาปตยกรรมและวิศวกรรม  งานวางผังหลัก  
ออกแบบสถาปตยกรรม  ออกแบบงานดาน
วิศวกรรมตางๆ งานควบคุมการเขียนแบบรูป
รายการกอสราง  การประมาณราคา  จัดพิมพแบบ
รูปรายการตาง ๆ 
 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นายชางเขียนแบบ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจําสายงาน 
3. งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ทางดานวิศวกรรมโยธา  เชน วางแผน ออกแบบ 
และคํานวณดานวิศวกรรมโยธา วางโครงการ 
ควบคุมการกอสรางในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
สํารวจ ซอมแซม บํารุงรักษาในงานดานวิศวกรรม
โยธา 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 

นายชางโยธา  ๑.สมรรถนะหลัก 
๒.สมรรถนะประจําสายงาน 
๓.งานที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
ออกแบบ การควบคุม การกอสราง และ
บํารุงรักษาดานชางโยธา การใหคําปรึกษาแนะนําที่
เก่ียวกับงานดานโยธา ปฏิบัติงานสํารวจตาง ๆ 
เก่ียวกับงานดานชางโยธา 

ฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจงใหเขารวมอบรม
ในแตละโอกาส 



โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร   
ภายใตยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากร เทศบาลตําบลนาดอกคํา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 256๔ – 256๖ 

ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
256๔ 256๕ 256๖ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร  รอยละผูเขารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการพัฒนาในสายงาน รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใชสมรรถนะในการปฏิบัติงาน รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน รอยละ 90 

๒0,000    งานการ
เจาหนาที ่

2 โครงการศึกษาดูงาน จัดมหกรรม
การศึกษาทองถ่ินระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอยละผูเขารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใชสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ รอยละ 90 

๖0,000    งานการ
การศึกษา 

3 สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะใหสอดคลองกับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของแตละสายงาน จาก
หนวยงานอ่ืน ทั้งพนักงาน ลูกจางประจํา 
และพนักงานจาง 

รอยละผูเขารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะในการทํางานรอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสทิธิภาพ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน รอยละ 90 
 

๑00,000    งานการ
เจาหนาที ่



ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความกาวหนาในสายงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
256๔ 256๕ 256๖ 

1 สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพือ่
พัฒนาทักษะในการทํางานของแตละ
สายงาน จากหนวยงานอ่ืน ทั้งพนักงาน 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 

รอยละผูเขารวม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมกิจกรรม รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเขาใจเสนทางความกาวหนาของตน รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีที่มคีวามรูความสามารถเติบโตใน
สายงาน รอยละ 90 
 

๑00,000    งานการ
เจาหนาที ่

2 จัดทําฐานขอมูลการฝกอบรมของ
บุคลากร 

รอยละผูไดรับการ
บันทึกขอมูลการ
ฝกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรท่ีผานการอบรมไดรับการบันทึกขอมูล รอยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกขอมูลถูกตอง สมบูรณ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีฐานขอมูลการฝกอบรม ตรวจสอบได 
รอยละ 90 
 

-    งานการ
เจาหนาที ่

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาคณุภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธที่ 3 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปของ
บุคลากร 

รอยละผูไดรับการ
ตรวจสุขภาพประจําป 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการตรวจสุขภาพประจําป รอยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผานเกณฑ  รอยละ 70 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีสุขภาพดีพรอมปฏิบตัิงาน รอย
ละ 70 
 

-    กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอม 

2 
 

กิจกรรม 5 ส. รอยละผูเขารวม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมกิจกรรม 5 ส.  รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู และเขาใจขั้นตอน 5 ส  รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย เพิ่มขึ้น 
รอยละ 90  
 

-    ทุกสวน
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรใหเปนคนมีความรูคูความดี 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
256๔ 2๕๖๕ 256๖ 

1 โครงการจดัทําวารสารประชาสมัพันธ
เผยแพรขอมลูขาวสารกิจกรรมตางๆ 

รอยละผูเขารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารับการพัฒนา ดานคุณธรรมจริยธรรม รอย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน รอยละ 
90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน รอยละ 90 

๕0,000    สํานักปลดั 

2 โครงการใหความรูดานการปองกันการ
ทุจริตและผลประโยชนทับซอน 

รอยละผูไดรับการ
สงเสริมการตอตานการ
ทุจริต 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการสงเสรมิดานตานการทุจริต รอยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจการทุจริต รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจรติ 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 90 

10,000 - -  สํานักปลดั 

3 จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอนและให
ความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับ
บุคลากร 

รอยละความสาํเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทําคูมือผลประโยชนทับซอน จํานวน 1 เลม 
เชิงคุณภาพ 
- คูมือผลประโยชนทับซอน สมบูรณ อานเขาใจงาย  
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีคูมือผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติ

-    สํานักปลดั 



ราชการ 
4 โครงการยกยองชมเชยบุคลากรดีเดน รอยละผูเขารวม 

โครงการ  
เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจในวัตถุประสงคของ
โครงการ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและเปน
แบบอยางที่ด ี
 

-    งานการ
เจาหนาที ่

5 จัดทําคูมือการใหบริการและปรับปรุง
ศูนยขอมูลขาวสาร  การเขาถึงขอมูล
ขาวสารของประชาชน ตอเทศบาล
ตําบลนาดอกคํา 
 

จํานวนเลม เชิงปริมาณ  
- จัดทําคูมือผลการใหบริการ จํานวน 1 เลม 
เชิงคุณภาพ 
- คูมือผลการใหบริการ สมบรูณ อานเขาใจงาย  
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีคูมือการใหบริการในการปฏิบัตริาชการ 

-    สํานักงาน 
ปลัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี  2 การพัฒนาบุคลากรใหเปนคนดี 
กลยุทธที่  2 สงเสริมใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
256๔ 256๕ 256๖ 

1 จัดทําประกาศเจตจํานงตอตานการ
ทุจริตของเทศบาลตําบลนาดอกคาํ 
 

รอยละความสาํเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดทําประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจเรื่องการตอตานการทุจริต 
รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีประกาศ เจตจํานงตอตานการทุจรติ 

-  - - งานการ
เจาหนาที ่

2 โครงการเสรมิสรางคุณธรรม จริยธรรม 
ขาราชการและเจาหนาที่ 
 

รอยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรไดรับความรูดานคณุธรรม จริยธรรมมากขึ้น 
รอยละ 80 
เชิงประโยชน 
- บุคลากรมีความรูดานคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น รอย
ละ 80 
 

-    งานการ
เจาหนาที ่

3 จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมดานวินัย
และรักษาวินัยในการทํางาน  

รอยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารับการอบรม รอยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผานการอบรมมีความรู รอยละ 80 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

-    ทุกสวนราชการ 

 
 



ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นกับองคกรในอนาคต 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
256๔ 256๕ 256๖ 

1 สงบุคลากรเขารวมโครงการที่เก่ียวกับ
การเปลีย่นแปลง เชน ภาวะการเปน
ผูนํา การเขาสูประชาคมอาเซียน การ
เขาสู อปท.ยุค 4.0 
 

รอยละผูเขารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรไดรับการพัฒนา  รอยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรสามารถเตรยีมพรอมรับการเปลีย่นแปลง รอย
ละ 70 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีพรอมรับการเปลีย่นแปลงท่ีจะ
เกิดขึ้น ในอนาคต 
 

-    ทุกสวนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและพัฒนาใหบุคลากรในองคกรบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
256๔ 256๕ 256๖ 

1 โครงการใหความรูเก่ียวกับการปองกัน
การทุจรติในภาครัฐ   

รอยละผูเขารวม
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 80 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีเก่ียวกับการปองกันการทุจริตใน
องคกร 
 

-    สํานักงาน 
ปลัด 

และทุกสวน
ราชการ 
รวมกัน 

2 โครงการใหความรูเก่ียวกับระเบียบและ
วิธีการจัดซื้อจดัจางในภาครัฐ  

รอยละผูเขารวม
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมโครงการ รอยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ รอยละ 80 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีบุคลากรท่ีมีเก่ียวกับระเบียบและวิธีการ
จัดซื้อจัดจางในภาครัฐ 
 

-    สํานักงาน 
ปลัด 

3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  รอยละของสวน
ราชการไปจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- สวนราชการสังกัดเทศบาลตําบลนาดอกคํารวมจดั
กิจกรรม รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบรอยและสมบูรณ รอยละ 90 
เชิงประโยชน 
- ประชาชนไดรับความสะดวกในการติดตอราชการ 
 

20,000    ทุกสวน 
ราชการ 



ยุทธศาสตรท่ี  4 การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูและรวมกันพัฒนา 
กลยุทธที่ 1 สงเสริมใหบุคลากรยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแกไขในผลงานของตน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
256๔ 256๕ 256๖ 

1 จัดกิจกรรมการสรางสวนราชการเปน
องคกรเรียนรู เชน จัดทําคูมือการปฏิบัติ
ราชการ แผนพับ คูมือการทํางาน  
กฎระเบียบการปฏิบัตริาชการในสายงาน
ของตนเพ่ือเผยแพรใหกับบุคลากรใน
สังกัด 
 

รอยละบคุลากรใน
สํานักงาน(เฉพาะ
พนักงานเทศบาล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดทําคูมือปฏิบตัิราชการ รอยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- คูมือผลการปฏิบัตริาชการ สมบรูณ อานเขาใจงาย  
รอยละ 80 
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีคูมือเพ่ือใชในการปฏิบัติราชการ 
 

-    ทุกสวน 
ราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี  4 การสรางวัฒนธรรมในองคกรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมกันพัฒนา 
กลยุทธที่ 2 สงเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูรวมกันภายในองคกร  เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาศกัยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ลําดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เปาหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปที่ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 
256๔ 256๕ 256๖ 

1 ประชุมประจําเดือน และนําเสนอผล
การปฏิบัติงานประจําเดือนของสวน
ราชการ 

รอยละของการเขา
รวมประชุม
ประจําเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมประชุมประจําเดือนรอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- สวนราชการ จัดทําการนําเสนอผลงานประจําเดือน 
 รอยละ 90  
เชิงประโยชน 
- หนวยงานรูการเคลื่อนไหวและการดําเนนิงานของแตละ
สวนราชการอยางตอเนื่อง 

-    ทุกสวน 
ราชการ 

2 โครงการจดัการความรูในองคกร 
(knowledge Management /KM) 

รอยละความสาํเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเขารวมโครงการ การจดัการความรู (KM) ของ
หนวยงาน  รอยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรูเขาใจวัตถุประสงคของโครงการ รอย
ละ 80  
เชิงประโยชน 
- หนวยงานไดจัดการเรียนรูรวมกนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู
งานรวมกัน 

-    ทุกสวน 
ราชการ 

3 กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธในอันดี
ใหกับบุคลากร (กิจกรรมยอยตาม
สถานการณ ปละไมนอยกวา 5 
กิจกรรม) 
 
 

ไมนอยกวารอยละ 90 
ของเปาหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ดําเนินกิจกรรม ไมนอยกวา รอยละ 90 ของเปาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม รอยละ 90  
เชิงประโยชน 
- หนวยงานมีทีมงานที่มีคุณภาพพรอมขับเคลื่อนงานของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-    ทุกสวน 
ราชการ 



 
4 โครงการสํารวจความพึงพอใจและ

แรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรใน
สังกัด 
 
 

รอยละบคุลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามรอยละ รอยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน รอยละ 90  
เชิงประโยชน 
- หนวยงานรับทราบปญหาและความตองการในเบื้องตน
ของบุคลากร 
 

-    งานการ
เจาหนาที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คําสั่งเทศบาลตําบลนาดอกคํา 
ที่  ๗00/256๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
********************************** 

อํานาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคทาย  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําปาง 
เรื่อง  หลักเกณฑและเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานของเทศบาล  สวนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล   

เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลนาดอกคํา  เปนไปดวยความถูกตอง  
จึงขอแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้เปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้   

1. นายรัชกฤต   สิริมหานาม  นายกเทศมนตรีตําบลนาดอกคํา  ประธานกรรมการ 
2. สิบตํารวจโทไพฑูรย  ภูคงคา  ปลัดเทศบาล             กรรมการ 
3. นายจีระ  ภาพันธ           รองปลัดเทศบาล             กรรมการ 
4. นางณัฏฐนันธ  ภาพันธ  ผูอํานวยการกองคลัง                     กรรมการ 
5. นายวัชระพงษ  บุรมยชัย  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล           กรรมการ 
6. นายคมเขต  มาลาศรี   นักทรพัยากรบุคคลชํานาญการ  เลขานุการ 

 
  โดยใหคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  โดยคํานึงถึงอํานาจ หนาที่ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหนาที่ที่จะพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเสนอให
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวดัเลย พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง ณ วันที่   ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. 256๓ 

 
               (นายรัชกฤต   สริมิหานาม) 

                นายกเทศมนตรีตําบลนาดอกคํา 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
ประจําปงบประมาณ 256๔ 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

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

1.หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศกึษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 
 
 

2.หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติราชการในแตละสาย
งาน 

1. การปฐมนเิทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

3.หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับ
งานที่รับผิดชอบ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

4. หลักสูตรความรูและทักษะ
เฉพาะ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 
 

 



หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

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

5. หลักสูตรดานคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

6. หลักสูตรเก่ียวกับการสราง
ความผาสุกของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

7. หลักสูตรการสรางความ
ผูกพันและบรรยากาศที่ดีใน
การทํางานของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

8. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

9. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา              ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

 



ตารางแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
ประจําปงบประมาณ 256๕ 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

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

1.หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติราชการ 

1. การปฐมนเิทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับ
งานที่รับผิดชอบ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

3. หลักสูตรความรูและทักษะ
เฉพาะ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 
 

4.หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 
 
 

 



หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

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

5. หลักสูตรดานคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

6. หลักสูตรเก่ียวกับการสราง
ความผาสุกของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

7. หลักสูตรการสรางความ
ผูกพันและบรรยากาศที่ดีใน
การทํางานของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

8. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

9. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา              ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

 



ตารางแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตําบลนาดอกคํา อําเภอนาดวง จังหวัดเลย 
ประจําปงบประมาณ 256๖ 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

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

1.หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการ
ปฏิบัติราชการ 

1. การปฐมนเิทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับ
งานที่รับผิดชอบ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

3. หลักสูตรความรูและทักษะ
เฉพาะ 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 
 

4.หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 
 
 

 



หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนนิการ 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

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

5. หลักสูตรดานคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

6. หลักสูตรเก่ียวกับการสราง
ความผาสุกของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

7. หลักสูตรการสรางความ
ผูกพันและบรรยากาศที่ดีใน
การทํางานของคนในองคกร 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลดําเนินการ 
- สงบุคลากรไปอบรมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

8. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

9. การสงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตอระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนที่สามารถเบิกจาย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได 

- สถาบันการศึกษา              ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัต ิ
 พนักงานจาง 

 


