
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาลต าบลนาค า (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 

 
 
 

ของ 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่  
เทศบาลต าบลนาค า   

อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลต าบลนาค า   (พ.ศ. 2561 - 2563) 

................................... 
 

หลักการ 
เสริมสร้างบุคลากรเทศบาลต าบลนาค าให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม มี ความก้าวหน้าในสายงาน มีความม่ันคง

และคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
บุคลากรเทศบาลต าบลนาค า มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึนเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

พันธะกิจ 
๑.   เสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาลต าบลนาค า ทุกสายงาน ทุกระดับ 

๒.   ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากร ตามสายงาน 
๓.   เสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรทุกสายงาน 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

๑.  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ 
๒.  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  เสริมสร้างจิตส านึก และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทุกระดับ 
๔.  พัฒนาระบบการบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความก้าวหน้าตามสายงาน 
5.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 
6.  พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงทุกระดับและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีประสิทธิภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ 

๑.  วัตถุประสงค์ :  บุคลากรทุกระดับและทุกสายงในอาชีพได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะใน 
     การปฏิบัติงาน 

๒.  มาตรการ 
๒.๑  จัดให้มีการประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
๒.๒ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามสายงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธะกิจและภารกิจขององค์การ 
๒.๓ จัดท าแผนงานและสรรหางบประมาณเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
๒.๔ จัดท าหลักสตูรพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
๒.๕ ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการจากผลการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล 
๒.๖ ประสานและสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กับภาคราชการ  เอกชน ชุมชน และ   
 องค์การอ่ืนๆ 

๓. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๓.๑ มีระบบการประกันคุณภาพการฝึกอบรม 
๓.๒ มีแผนพัฒนาบุคลกรที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดขององค์การ 
๓.๓ ร้อยละของความส าเร็จในการน าแผนพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติ 
๓.๔ ร้อยละของหลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะหลักและสายงานได้รับความเห็นชอบจาก  

  คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
๓.๕ มีรายงานการส ารวจการน าผลการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการรายบุคคลไปประกอบการประเมิน  

 ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ 
๓.๖ มีรายงานการด าเนินงานและข้อมูลการพัฒนาบุคลากรภาคราชการ เอกชน ชุมชน และองค์การที่ 
        เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.  วัตถุประสงค์  ะ    บุคลากรทุกระดับและทุกสายงานอาชีพใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต 
 และปฏิบัติงาน 

๒.  มาตรการ 
๒.๑ จัดท าแผนงานและหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง 
๒.๒ บุคลากรทุกระดับและสายงานอาชีพได้รับการเรียนรู้และศึกษาดูงานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ   
          พอเพียงท้ังจากแหล่งภายในและนอกองค์การ 
๒.๓ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อน และขยายผลการใช้แนวปรัชญา  
 เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและองค์การ 
๒.๔ ส่งเสริม สรรหา และเชิดชูเกียรติกรณีผลส าเร็จตัวอย่าง (Best Practices) ด้านการประยุกต์ใช้แนว 

ปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและองค์กร 

๓.   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๓.๑ ร้อยละความส าเร็จของการน าแผนพัฒนาบุคลากรไปปฏิบัติ 
๓.๒ มีรายงานและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนรู้และศึกษาดูงานตามแนวปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงทั้งจากแหล่งภายในและนอกองค์การ 
๓.๓ มีรายงานการสร้างเครือข่ายการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ขับเคลื่อน และขยายผลการใช้แนว 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและองค์การ 
๓.๔ มีรายงานการส่งเสริม สรรหา และเชิดชูเกียรติกรณีผลส าเร็จตัวอย่าง (Best Practices) ด้านการ

ประยุกต์ใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและองค์การ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. เสริมสร้างจิตส านึก และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรทุกระดับ 

๑.  วัตถุประสงค์ ะ   บุคลากรทุกระดับและทุกสายงานอาชีพได้รับการเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ และทัศนคติที่ดีใน                  
การด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

๒.  มาตรการ 
๒.๑ จัดท าแผนงานและหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ ทัศนคติท่ีดขีองบุคลากรใน 

การด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค 
๒.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับและสายงานอาชีพได้รับการเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ และทัศนคติที่ดีของ   
       บคุลากรในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาคทั้งจากแหล่งภายในและนอก   
       องค์การ 
๒.๓ ส่งเสริมและด าเนินการสร้างเครือข่ายการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อน และขยายผลการ 

เสริมสร้างพฒันาจิตใจ และทัศนคติที่ดีในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

๓.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๓.๑ มีแผนงานและหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างพัฒนาจิตใจ ทัศนคติท่ีดีของบุคลากรในการ  

ด ารงชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
๓.๒ มีรายงานและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและสายงานอาชีพด้านการเสริมสร้างพัฒนา จิตใจ 

และทัศนคติที่ดีของบุคลากรในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 
๓.๓ มีรายงานการเสริมสร้างเครือข่ายการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อน และขยายผลการพัฒนา 

จิตใจ และทัศนคติที่ดีของบุคลากรในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 
๓.๔ มีรายงานการส่งเสริม และจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อน และ 

ขยายผลการพัฒนาจิตใจ และทัศนคติที่ดีของบุคลากรในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 4. พัฒนาระบบการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความก้าวหน้า  
ตามสายงาน 

 

๑. วัตถุประสงค์  :   ข้าราชการทุกระดับและทุกสายงานได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 เสริมสร้างแรงจูงใจ และได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน 

 

๒. มาตรการ 
๒.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจัดท าแผนเรื่องมาตรฐานการเข้าสู่ต าแหน่งบุคลากรทุกระดับและ 

ทุกสายงาน 
๒.๒ พัฒนาทางก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Development) 
๒.๓ จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) 
๒.๔ พัฒนาสมรรถนะการบริหารข้าราชการตามสายงานอาชีพ 

๓. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๓.๑  มีแผนและการด าเนินงานถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานต าแหน่งสู่บุคลากรทุกระดับและ 

ทุกสายงาน 
๓.๒  มีแผนพัฒนาทางก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (Career Development) ในองค์การ 
๓.๓ มีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan) ที่เชื่อมโยงกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

แผนทางก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
๓.๔  จ านวนหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการบริหารข้าราชการตามสายงานอาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 

๑.  วัตถุประสงค์ :  บุคลากรทุกระดับและทุกสายงานอาชีพได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

๒.   มาตรการ 
๒.๑ เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสมแก่บุคลากรทุกระดับและทุก

สายงานอาชีพ 
๒.๒ จัดการสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในองค์การ 
๒.๓ จัดท าระบบสวัสดิการและให้ค าปรึกษาท่ีเหมาะสมแก่บุคลากรทุกระดับและสายงานอาชีพ 
๒.๔ ส ารวจความต้องการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.๕ จัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาสุขอนามัยที่ดีให้ข้าราชการและครอบครัว 
๒.๖ จัดระบบยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการที่ดีตามจรรยาข้าราชการ 

๓. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
๓.๑  มีการด าเนินงานเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓.๒  มีการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในองค์การ 
๓.๓  มีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่บุคลากรทุกระดับ 
๓.๔  มีการจัดท ารายงานความก้าวหน้าของการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุกระดับ  

 เป็นประจ าป ี
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงข้าราชการทุกระดับและเสริมสร้างการ 
มีส่วน ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

๑. วัตถุประสงค์ :  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักคิด นักพัฒนา นักวางแผน จนน าไปสู่ความเป็นผู้น าการ 
 เปลี่ยนแปลง 

๒. มาตรการ 
๒.๑ เสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคนิคแนวใหม่ 

๒.๒ สร้างระบบพัฒนาเพื่อสร้างผู้น าองค์การอย่างต่อเนื่องในทุกระดับและสายงานอาชีพ 

๒.๓ ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการทุกระดับและทุกสายอาชีพให้ได้รับการพัฒนาด้านการน าการ 

เปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง 

๒.๔ ส ารวจความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธรรมมาภิบาลในองค์การ 

๒.๕ เสริมสร้างความพึงพอใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้วยระบบธรรมมาภิบาลที่ดีในองค์การ 

๓. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๓.๑ มีแผนงานการจัดระบบให้ข้าราชการทุกระดับและทุกสายอาชีพได้รับการพัฒนาด้านการน าการ 

เปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมก่อนเข้าสู่ต าแหน่งโดยมีวิธีการคัดเลือกและประเมินที่เป็นธรรมมาภิบาล 

๓.๒ มีแผนงานการสร้างระบบพัฒนาเพื่อสร้างผู้น าองค์การอย่างต่อเนื่องในทุกระดับและสายงานอาชีพ 

๓.๓ มีหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาบุคคลากรทุกระดับและทุกสายอาชีพให้ได้รับการพัฒนาด้านการน า การ

เปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง 
๓.๔ มีรายงานการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรด้านการบริหารระบบธรรมมาภิบาลที่ดีในองค์การ 

 
 
      
     ลงชื่อ   .......................................................  
                  ( นายชาญชัย   ศรีวิวัฒน์ )  
     ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลนาค า  
 
 

 
 
 



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ทต.ดําเนิน สงฝกอบรมกับ

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) การเอง หนวยงานอื่น

1 หลักสูตรเกี่ยวกับนายกเทศมนตรี หรือหลัก เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ นายกเทศมนตรี 1 1 1 /

สูตรอื่นที่เกี่ยวของ นายกเทศมนตรีใหมี ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ

บริหารงานมากยิ่งขึ้น

2 หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก ทต.หรือ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ รองนายก ทต. ไดรับการฝก 1 2 2 /

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ รองนายกเทศมนตรีใหมี อบรม/พัฒนาความรู 1 ครั้ง/ป

ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ

บริหารงานมากยิ่งขึ้น

3 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก ทต. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ เลขานุการนายก ทต.ไดรับการ 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ เลขานุการนายกเทศมนตรีใหมี การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

ทักษะ ความรูและความเขาใจในการ

ทํางานมากยิ่งขึ้น

4 หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รองประธาน เพื่อพัฒนาระบบทํางานของประธานสภา ประธานสภาหรือรองประธานสภา 1 1 1 /

สภา ทต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ หรือรองประธานสภา ใหมีความรู ทักษะ ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

ความรูและความเขาใจในการทํางานมาก

ยิ่งขึ้น

5 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาทต.หรือหลัก เพื่อพัฒนาระบบการทํางานของ สท. สมาชิก ทต.ไดรับการฝกอบรม 2 4 7 /

สูตรอื่นที่เกี่ยวของ ใหมีทักษะ ความรูและความเขาใจในการ 1 ครั้ง/ป

ทํางานมากยิ่งขึ้น

6 หลักสูตรเกี่ยวกับเลนุการสภาทต.หรือ เพื่อพัฒนาระบบการทํางานของเลขานุการ เลขานุการ สภา ทต.ไดเขารับ 1 1 1 /

หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ สภา ทต. ใหมีทักษะ ความรูและความ อบรมอยางนอย 1 ครั้ง/ป

เขาใจในการทํางานมากยิ่งขึ้น

สวนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา

เทศบาลตําบลนาคํา    อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน
1.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

ลักษณะการฝกอบรมเปาหมายแตละปงบประมาณ

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563)



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ทต.ดําเนิน สงฝกอบรมกับ

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) การเอง หนวยงานอื่น

1 หลักสูตรเกี่ยวกับ ปลัด/รองปลัด หรือหลัก เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของปลัด/ ปลัด/รองปลัด ไดรับการฝกอบรม 1 2 2 /

สูตรอื่นที่เกี่ยวของ รองปลัดใหมีทักษะ ความรูและความเขาใจ 1 ครั้ง/ป

ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ นักบริหารงานทั่วไป ไดรับ 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ นักบริหารงานทั่วไป ไดมีความรู ทักษะ ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

ความเขาใจในการบริหารงาน ในหนาที่

ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการคลัง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ นักบริหารงานการคลัง ไดรับ 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ นักบริหารงานการคลัง ไดมีความรู ทักษะ การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

ความเขาใจ ในการบริหารงาน ในหนาที่

ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานชาง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ นักบริหารงานชาง ไดรับ 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ นักบริหารงานชาง ไดมีความรู ทักษะ ฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

ความเขาใจ ในการบริหารงาน ในหนาที่

ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ นักบริหารงานการศึกษา ไดรับ 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ นักบริหารงานการศึกษา ไดมีความรู ทักษะ การฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

ความเขาใจในการบริหารงาน ในหนาที่

ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการตรวจสอบ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาล   1 1 1 /

ภายใน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา

สวนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563)

2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง
เทศบาลตําบลนาคํา    อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ทต.ดําเนิน สงฝกอบรมกับ

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) การเอง หนวยงานอื่น

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไป เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาล ไดรับการฝก 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาล  1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะหฯ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาล ไดรับการฝก 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกร เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาล ไดรับการฝก 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาล ไดรับการฝก 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาล ไดรับการฝก 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ อบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

สวนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563)

เทศบาลตําบลนาคํา    อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน
2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ทต.ดําเนิน สงฝกอบรมกับ

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) การเอง หนวยงานอื่น

13 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาล  1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจาหนาที่ธุรการ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาล  1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

15 หลักสูตรเกี่ยวกับเจาหนาที่ปองกันและ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาล  1 1 1 /

บรรเทาฯ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

16 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการจัดเก็บรายได เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาล  1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

17 หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานพัสดุ เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาล  1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

18 หลักสูตรเกี่ยวกับนายชางโยธา เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ พนักงานเทศบาล  1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา

สวนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563)

เทศบาลตําบลนาคํา    อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน
2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ ป 2561 ป 2562 ป 2563 ทต.ดําเนิน สงฝกอบรมกับ

(จํานวนคน) (จํานวนคน) (จํานวนคน) การเอง หนวยงานอื่น

19 หลักสูตรเกี่ยวกับครู เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ   พนักงานจาง 2 3 3 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

20 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจางแตละตําแหนง เพื่อพัฒนา ทักษะ ความรูและความเขาใจ   พนักงานจาง 1 1 1 /

หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตละระดับ ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

แตละตําแหนง ใหสามารถปฏิบัติงานได

ดียิ่งขึ้น

21 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง 1 1 1 /

ปริญญาตรี บุคลากรทองถิ่น ใหมีศักยภาพยิ่งขึ้นและ ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

สามารถนําความรูความสามารถกลับมา

พัฒนาทองถิ่น

22 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง 1 1 1 /

ปริญญาโท บุคลากรทองถิ่น ใหมีศักยภาพยิ่งขึ้นและ ไดรับการฝกอบรม 1 ครั้ง/ป

สามารถนําความรูความสามารถกลับมา

พัฒนาทองถิ่น

สวนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561 - 2563)

2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง
ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา

เทศบาลตําบลนาคํา    อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ที่มาของงบประมาณ
2561 2562 2563

1 หลักสูตรเกี่ยวกับนายกเทศมนตรีหรือหลัก 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
สูตรอื่นที่เกี่ยวของ

2 หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายก ทต.หรือ 20,000.00 40,000.00 40,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

3 หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการนายก ทต. 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

4 หลักสูตรเกี่ยวกับประธาน/รองประธาน 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
สภา ทต.หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

5 หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภาทต.หรือหลัก 40,000.00 80,000.00 140,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
สูตรอื่นที่เกี่ยวของ

6 หลักสูตรเกี่ยวกับเลนุการสภาทต.หรือ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

งบประมาณ (บาท)

สวนที่ 5 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563)

เทศบาลตําบลนาคํา   อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

1.  แนวทางการพัฒนาบุคลากรคณะผูบริหารและสมาชิกสภา ทต .



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ที่มาของงบประมาณ
2561 2562 2563

1 หลักสูตรเกี่ยวกับ ปลัด/รองปลัดหรือหลัก 20,000.00 40,000.00 40,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
สูตรอื่นที่เกี่ยวของ

2 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไป 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

3 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการคลัง 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

4 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานชาง 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

5 หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานการศึกษา 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

6 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการตรวจสอบ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
ภายในหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

7 หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไป 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

8 หลักสูตรเกี่ยวกับนักทรัพยากรบุคคล 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

9 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

สวนที่ 5 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา

2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล พนักงานจาง

เทศบาลตําบลนาคํา    อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563)

งบประมาณ (บาท)



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ที่มาของงบประมาณ
2561 2562 2563

10 หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกร 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

11 หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

12 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการเงินและบัญฃี 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

13 หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

14 หลักสูตรเกี่ยวกับเจาหนาที่ธุรการ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

15 หลักสูตรเกี่ยวกับเจาหนาที่ปองกันและ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
บรรเทาฯ หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

16 หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดเก็บรายได 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

สวนที่ 5 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563)

เทศบาลตําบลนาคํา    อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน

2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล พนักงานจาง

งบประมาณ (บาท)



ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา ที่มาของงบประมาณ
2561 2562 2563

17 หลักสูตรเกี่ยวกับเจาพนักงานพัสดุ 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

18 หลักสูตรเกี่ยวกับนายชางโยธา 25,000.00 25,000.00 25,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

19 หลักสูตรเกี่ยวกับครู 20,000.00 30,000.00 30,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

20 หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจางแตละตําแหนง 5,000.00 5,000.00 5,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

21 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ 50,000.00 50,000.00 50,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
ปริญญาตรี

22 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ 80,000.00 80,000.00 80,000.00 เทศบัญญัติงบประมาณ
ปริญญาโท

รวม 747,683.00 837,686.00 897,689.00

2.  แนวทางการพัฒนาบุคลากร พนักงานเทศบาล พนักงานจาง

งบประมาณ (บาท)

สวนที่ 5 งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2561-2563)

เทศบาลตําบลนาคํา    อําเภออุบลรัตน   จังหวัดขอนแกน
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