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ราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างความผาสุกของคนในองค์กร  การสร้าง
ความผูกพันและบรรยากาศที่ดีในการท างานของคนในองค์กร  เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลต าบล
นาค าให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลนาค าต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

 
1.1  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  สามารถแข่งขันได้  ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล  เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปจัจบุัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไรพ้รมแดน (Globalization)  โดย
ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ 
ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้   

ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม่ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพื่อให้องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 

1.2  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 

๑๑ ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นพนักงานเทศบาลที่
มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้อง
กับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเช่ียวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการ 
ว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้  
    อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
   ของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่   
   ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
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๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อการ
น ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 
1.3 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่องการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ 288-326 ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็
ประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานที่ดี โดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาล
มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาล ก าหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนา
พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และ
อาจจะกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล(ก.ท.จ.) เทศบาลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาล
ต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ 

 
1.4  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่องการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ 299 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล นั้น 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลนาค า จึงได้ให้ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลนาค า การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลนาค าต าแหน่ง
ต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังของ
เทศบาลต าบลนาค า ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนาค า ข้ึนโดยให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 
2564 - 2566 
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

 
  การพัฒนาบุคลากร มีความหมายตรงกับค าว่า Development of Personnel 
  พนัส หันนาคินทร์ (2526 : 133) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรว่าประสิทธิผล
ของโรงเรียนย่อมขึ้นอยู่กบัความสามารถของผู้ปฏิบัตงิานประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัตงิานย่อมจะเพิ่มข้ึนจากการ
ที่ระบบโรงเรียนให้โอกาสแก่เขาที่จะพฒันาวิจัยความสามารถที่มีอยู่ในตัวของเขาแต่ละคนการพฒันาบุคลากร
เป็นกจิกรรมที่จะต้องกระท าต้ังแต่แรกเข้ามาท างานถึงเวลาที่จะต้องออกจากงานไปตามวาระ 
            ประชุม รอดประเสริฐ (2528 : 132) ได้สรปุแนวคิดของนักวิชาการบรหิารต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างใหบุ้คลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ 
ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลใหก้ารปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน การพัฒนาบุคคลอาจจ าแนกออกเป็น
ประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บงัคับบญัชาและการพฒันาตนเอง 
            สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2522 :80) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการ
ด าเนินงานเกี่ยวกบัการสง่เสรมิให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการท างานดีข้ึนตลอดจนมีทัศนคติที่ดี
ในการท างานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหรืออีกนัยหนึง่ การพฒันาบุคลากรเป็น
กระบวนการทีจ่ะสร้างเสริมและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัตงิานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการท างานอันจะน าไปสูป่ระสิทธิภาพในการท างาน 
            นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2525 : 208-209) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า 
เป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ความช านาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการ
ให้แนวความคิดใหม่ในการปฏิบัตงิาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดีข้ึน 
 
  อาจกล่าวโดยสรปุว่า การพฒันาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุง่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีข้ึนเพื่อใหบุ้คลากรที่ได้รบัการ
พัฒนาแล้วนั้นปฏิบัตงิานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ หลัก
และวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี  
  3.2 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
  3.3 เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 
  3.4 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.5 เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
  3.6 เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถใน
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. เป้าหมายการพัฒนา 
 

 กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาคือ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ทุกคน ต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใดหลกัสตูรหนึ่ง หรือหลายหลักสตูรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่
ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นสมควร อาจประกอบด้วย  
   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  
5. วิธีการพัฒนาบุคลากร 
 
  เทศบาลต าบลนาค า เป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงาน
ราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
  1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุเข้า
รับราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่รับการการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
  2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลนาค า หรืออาจด าเนินการร่วมกับ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานราชการอื่นตามความเหมาะสม 
  3. การให้ทุนการศึกษา  
  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา เป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการ
ร่วมกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  5. การสอนงานการให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอื่นด้วยวิธีที่เหมาะสม ท าโดยหัวหน้างานหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 6.1 การเตรียมการและการวางแผน  
  ๑) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพฒันาบุคลากร  
  ๒) ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  ก าหนดเป้าหมาย 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสงักัด พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์
ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
  ๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติ งาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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  4) จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่น ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  6) ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล และจัดส่งแผน ให้อ าเภอ และจังหวัด และส่วน
ราชการในสังกัด 
 
 6.๒ การด าเนินการพฒันา 
 
  ๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผูบ้ังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพฒันาแล้ว ผูบ้ังคับบัญชาควรน า
ข้อมูลเหล่าน้ันมาพจิารณาก าหนดกลุม่เป้าหมาย และเรื่องทีผู่้อยู่ใต้บังคับบญัชาจ าเป็นต้องได้รบัการพัฒนา
ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลทีส่มควรจะได้รบัการพัฒนา และเลือกประเด็นทีจ่ะใหม้ีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพฒันาได้หลายรปูแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การสบัเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสมัมนา เป็นต้น 
  ๒) วิธีการพัฒนาผู้ใตบ้ังคับบัญชา ผูบ้ังคับบัญชาสามารถพฒันาผู้อยู่ใต้บังคับบญัชา โดยเลือก
แนวทางการพฒันาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 
 6.๓ การติดตามและประเมินผล  
 
  ให้ผู้บงัคับบัญชาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มกีารประเมินผลการพฒันา เมื่อผ่าน
การประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รบัการพัฒนาแล้ว 
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แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
ของเทศบาลต าบลนาค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เทศบาลต าบลนาค า 
 

 นโยบายการพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

 
 การพัฒนาแผนงาน 
 
 เป้าหมายของเทศบาล

ประจ าปี 2561 -
2563 

 
 บทบาท อ านาจหน้าที่

ของเทศบาลต าบลนา
ค า 

 
 ผลการประเมิน

สมรรถนะของพนักงาน
เทศบาล ประจ าปี 

 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์  
เทศบาล 

 แผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล
ต าบลนาค า 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 -2563 

 พนักงานเทศบาล
ต าบลนาค า ได้รับ
การพัฒนาตาม
แผนฯ 

 วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

 ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวชี้วัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานเทศบาลทุก
ระดับมีสมรรถนะด้าน

การปฏิบัติงาน 
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 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลกลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัตงิาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมและพฒันาใหบุ้คลากรร่วมมือกบั
เครือข่าย หน่วยงานรฐั เอกชน และภาพประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มกีารแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพฒันา 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอื่นและปรับปรงุแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูร้่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัตงิาน 
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 8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร 
การวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กร
ยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis 
มีปัจจัยที่ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้ 
  1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก ่
   1.1  S มาจาก Strengths 
   หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 
   1.2  W มาจาก Weaknesses 
   หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหาน้ัน 
 
  2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก ่
   2.1  O มาจาก Opportunities 
   หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
   2.2  T มาจาก Threats  
   หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จ าเป็นต้องปรับกลยทุธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอปุสรรค ต่างๆ ที่เกิดข้ึนให้ไดจ้รงิ 
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การวิเคราะห์ SWOT องค์กรและบุคลากร 
 

จุดแข็ง  S 
 * องค์กรมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน 
 * บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถ่ิน 
 * องค์กรมีการสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในหลักสูตรการปฏิบัติงาน 
 * บุคลากรมีองค์ความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์สูง 

 
จุดอ่อน  W 
 * งบประมาณในด้านการบริหารงานบุคคลมีจ ากัด  
 * อัตราก าลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน 
 * ขาดทักษะด้านการสื่อสารที่จ าเป็นในการท างานเชิงรุก 
 * ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 * ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการท างานแบบบูรณาการ 

* บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและการเพิ่มความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

  
โอกาส  O 
 * มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากรัฐบาล 
 * มีกฎหมายรองรับและชัดเจน 

* มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
* มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
 

อุปสรรค  T 
 * งบประมาณไม่เพียงพอ 
 * กฎหมาย/กฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลไม่ชัดเจนในบางประเด็น 

* ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม ไม่มีความชัดเจน ขาดแนวทางในการด าเนินการที่    
  ถูกต้อง 
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การก าหนดสมรรถนะเพ่ือใช้ในการพัฒนา 
 

  1. เทศบาลต าบลนาค า  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ของ
บุคลากรทุกระดับช้ัน มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่ง เทศบาลต าบลนาค า  ได้
ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุก  6 เดือน ดังนี้ 
   - การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
   - การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
   - ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
   - การบริการเป็นเลิศ 
   - การท างานเป็นทีม 
  2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถ่ินและอ านวยการท้องถ่ิน  เป็นสายงานของผู้บริหาร เทศบาล
ต าบลนาค า  ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต พร้อม
กับเตรียมก้าวข้ึนเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 
   - การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
   - ความสามารถในการเป็นผู้น า 
   - ความสามารถในการพัฒนาคน 
   - การคิดเชิงกลยุทธ์ 
  3. ต าแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถ่ิน  อ านวยการท้องถ่ิน  เทศบาล
ต าบลนาค า  ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารงต าแหน่งอยู่ 
ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของเทศบาลต าบลนาค า  ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องด าเนินการทุก  
6 เดือน  เช่นกัน  
 
9. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 

  แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือ
แนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมี
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP โดยเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงข้ึนต่อไปในอนาคต หรือตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การก าหนดข้ึน ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพื่อการเลื่อนต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและ
การให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  แต่เมื่อได้มีการด าเนินกิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์
ข้ันพื้นฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง 
เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรูร้่วมกนั IDP ก็จะเป็นเครื่องมอืส าคัญในการเช่ือมโยงความต้องการของ
พนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความต้องการในระดับหน่วยงานย่อยและส่งผลให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้ 
    สรุป IDP จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทั กษะ และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน 
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  โดยในการส ารวจตนเองของบุคลากรในสังกัดของเทศบาลต าบลนาค า เพื่อส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองนั้น เริ่มจากนายกเทศบาลต าบลนาค า เชิญปลัด และ หัวหน้าส่วนราชการ ประชุม
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการส ารวจตนเอง ว่า หน่วยงาน หัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญชามี
บทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปส ารวจตัวเอง โดยการท างานร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วน
ราชการและผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการและให้บุคลากรประเมินตนเอง ซึ่งในการ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถ่ิน ในส่วน
ที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน นั้น ก็
ปรากฏถึงความต้องการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลอยู่ด้วย จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลส่งงานการ
เจ้าหน้าที่ 
  บุคคลที่มสี่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประกอบด้วย 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ผู้บริหาร (นายกฯ)  

 

- สนับสนุนและผลักดันใหผู้้บรหิารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามที่ก าหนด
ข้ึน 

- อนุมัติให้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึง่ทีผู่้บงัคับบญัชาจะต้องปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องทุกป ี

- ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผูบ้ังคับบัญชากบับุคลากร พร้อมทั้งการน า
แผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจรงิ 

- จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผู้บังคับบญัชาที่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือหัวหน้างาน 
(ปลัดฯ /รองปลัดฯ/
ผอ.กอง/ หน.ส่วน) 

 

- ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจดัท า IDP 

- ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ IDP ที่ก าหนดข้ึน 

- ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บงัคับบญัชา เพื่อค้นหาจดุแข็งและจุดออ่น
ของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รบัผิดชอบในปจัจบุัน 

- ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพื่อพฒันาขีดความสามารถ
ของบุคลากรเป็นรายบุคคล 

- ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพฒันาตนเองทีเ่หมาะสมกับบุคลากร 

- ให้ข้อมูลป้อนกลบัแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนาปรบัปรุง
ให้ดีข้ึน 

- ช้ีให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น 

-   หาโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กบับุคลากรในงานปัจจุบันหรืองาน
อื่น ๆ ที่มี อยู ่



บุคลากร/ เจ้าหน้าที่ทกุคน 

 

- มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจรงิ 

- ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผูบ้ังคับบัญชาก าหนดข้ึนด้วย
ความเต็มใจและตั้งใจ 

- ร่วมกับหัวหน้างานก าหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพฒันา
ตนเอง 

- หาวิธีการในการท าใหเ้ป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่
รับผิดชอบประสบความส าเรจ็ 

- ประเมินความก้าวหน้าในการพฒันาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการพัฒนา
ความสามารถของตนเองจากผู้อื่น 

หน่วยงาน (เทศบาล 
ต าบลนา
ค า)

 

- น าเสนอโครงการให้ผูบ้รหิารสูงสุดของกรมการพฒันาชุมชนเห็นด้วยกับการ
น าเอา IDP มาใช้ในกรมการพัฒนาชุมชน 

- จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในหน่วยงาน 

- ออกแบบและปรบัปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบรูณาการ IDP กับ
เครื่องมือการบริหารบุคคลในเรือ่งอื่น ๆ 

- ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP แก่ผู้บริหารทุก
หน่วยงานและบุคลากรทั่วทัง้กรมการพัฒนาชุมชน 

- ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP กับผูบ้รหิารและ
บุคลากร 

- ตอบข้อซักถามเกี่ยวกบัวิธีการจัดท าแผน IDP 

- หาช่องทางในการสื่อสารเพื่อประชาสมัพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือจิตส านึก
ของผู้บรหิารและบุคลากรในการจัดท า IDP 

- ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผูบ้รหิารและบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามเพื่อจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 
ของเทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

 
ส่วนราชการ....................................... 

 
ช่ือผู้ปฏิบัติงาน......................................................................ต าแหน่ง............... ...................ระดบั....................... 

 
หน้าที่ความรบัผิดชอบ โดยต าแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
.................................................................................................................................................................... .......... 
 
....................................................................................................................... ....................................................... 
 
การประเมินตนเอง ให้พจิารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้ 
 

1. ระดับความรู้/ทักษะ (1) 
 0 – ไม่มีความรู้/ไม่มีทักษะ 
 1 – มีความรู้ มีทักษะบ้างแต่ไมม่ีความมั่นใจทีจ่ะน าไปใช้งานจ าเป็นต้องมทีี่ปรึกษา 
 2 – มีความรู้ มีทักษะและมีความมั่นใจทีจ่ะน าไปใช้งาน 
 3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นทีป่รกึษาให้ค าแนะน าได้ 
 

2. ระดับความจ าเป็นต่องานท่ีรับผิดชอบ (2) 
 0 – ไม่มีความจ าเป็น ไม่ได้ใช้งาน 
 1 – มีความจ าเป็นบางครั้งที่ต้องน ามาใช้งาน 
 2 – มีความจ าเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครัง้ 
 3 – จ าเป็นอย่างยิง่ที่ต้องน ามาใช้งาน 
 

3. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3) 
 0 – ไม่ต้องพัฒนา 
 1 – มีความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้งานในระยะยาว 
 2 – มีความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อต้องการใช้ในงาน 
 
 
 
 
 
 



14 
ตารางลงคะแนนเพ่ือส ารวจความต้องการในการพัฒนา 
ค าอธิบาย ให้บุคลากรบันทกึคะแนนด้วยตนเอง โดยน าค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ (1) – (3)  
มาลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3) 
 

คุณลักษณะ 

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตัวเอง) 
(1) 

ระดับความรู้/
ทักษะปัจจบุัน 
(กรอกระดับ

ความรู้/ทักษะ 
ระดับ 0 – 3) 

(2) 
ระดับความ

จ าเป็นต่องานที่
รับผิดชอบ 

(กรอกระดับความ
จ าเป็นต่องานที่

รับผิดชอบ ระดับ 
0 - 3) 

(3) 
ระดับความ

ต้องการในการ
พัฒนา 

(กรอกระดับ
ความต้องการใน

การพัฒนา 
ระดับ 0 - 3) 

สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น) 
1. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 

   

สมรรถนะประจ าผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร) 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 

   

สมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างทีม่ีช่ือเหมือนพนักงานเทศบาล) ตามระดบั ในมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 
1. ………………………………………………………………………..… 
2. …………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………… 

   

ข้อเสนอแนะด้านอื่น ๆ เช่น เสรมิทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านภาษา  ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 



 
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 

 

ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัดเทศบาล  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
เช่น การบริหารจัดการ งานแผน งานงบประมาณ 
งานการคลงั งานช่าง งานอ านวยการ งานสภา 
งานบรหิารงานบุคคล ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

รองปลัดเทศบาล  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
เช่น การบริหารจัดการ งานแผน งานงบประมาณ 
งานสภา  งานการคลงั งานช่าง งานสุขาภิบาล
อนามัยสิ่งแวดล้อม งานพฒันาชุมชน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ส านักงานปลัด    
หน.ส านักปลัด 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ เช่น งาน
อ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานสภา งาน
บรหิารงานบุคคล งานวิเคราะห์นโยบาย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หน.ฝ่ายอ านวยการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ เช่น งาน
บรหิารงานทั่วไป งานสภา งานบริหารงานบุคคล 
แผนงานพฒันาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หน.ฝ่ายปกครอง 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ เช่น งาน
อ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานรับเรื่องราว
ร้องทกุข์ งานป้องกันฯ งานสุขาภิบาล ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักจัดการงานทั่วไป  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
เช่น งานเลขานุการ งานอ านวยการ งาน
บรหิารงานทั่วไป งานสภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 



เจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
เช่น อ านวยการ งานบรหิารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งาน
สภา งานรัฐพิธี  งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น  
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
เช่น งานบรรจุแต่งตัง้ โอน(ย้าย) สอบแข่งข้ันและ
คัดเลือก งานแผนอัตราก าลงั ปรบัปรุงแผน  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
เช่น งานสังคมสงเคราะห์ งานเบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ  
ผู้พิการ และเดก็แรกเกิด งานพฒันาชุมชน  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
เช่น งานจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน งานงบประมาณ 
งานจัดท าเทศบญัญัติ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นิติกร 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
เช่น งานรับเรื่องราวรอ้งทกุข์ การด าเนินคดี  
ฟ้องรอ้งเกี่ยวกับการปฏิบัตหิน้าที่ของเทศบาล 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานป้องกันภัยพิบั ติต่ าง ๆ ทางอุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย ทางถนน ด้านสาธารณภัยต่างๆ 
งานรักษาความสงบ ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่งาน
ด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ  การ
เฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัย

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 



สุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแล
รักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล  
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

กองคลัง    
ผู้อ านวยการกองคลงั  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
เช่น  งานอ านวยการ  งานบริหาร งานการคลัง  
งานงบประมาณ  งานสวัสดิการ  งานการเงิน  
การบญัชี  การจัดเกบ็  งานพัสดุฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักวิชาการเงินและ
บัญชี  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
เช่น งานการเงิน  การบญัชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานพสัดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
เช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส านักงาน งานวิธีการพสัดุ ตกลง สอบ 
ประกวด ราคาพสัดุ ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
เช่น งานจัดเกบ็รายได ้งานเขียนใบเสรจ็ งานภาษี
อากร  งานการเงิน ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

กองช่าง    
ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่
ควบคุมและปฏิบัตงิานเกี่ยวกบัการควบคุมการ
ออกแบบและกอ่สร้างงานโยธา  การวางโครงการ
ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ ทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  งานวางผงัหลัก  
ออกแบบสถาปัตยกรรม  ออกแบบงานด้าน
วิศวกรรมต่างๆ งานควบคุมการเขียนแบบรูป

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 



รายการกอ่สร้าง  การประมาณราคา  จัดพิมพ์แบบ
รูปรายการต่าง ๆ ฯลฯ 
 

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่
ออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และ
บ ารุงรักษาด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าที่
เกี่ยวกับงานด้านโยธา ปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

กองการศึกษา    
ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผูบ้รหิาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
การบริหารการศึกษาและพฒันาการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ 
งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานศึกษา
ปฐมวัย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักวิชาการศึกษา  1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
การบริหารการศึกษาและพฒันาการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบ 
งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานศึกษา
ปฐมวัยงานจัดเกบ็และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทาง
การศึกษา 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ครู   1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
เช่น งานการสอน  การดูแลเดก็ปฐมวัย  การเขียน
โครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งานพฒันา
เด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

   

ผู้ดูแลเดก็ (ผูม้ีทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัตหิน้าที่ในต าแหนง่ 
เช่น งานการสอน  การดูแลเดก็ปฐมวัย  การเขียน
โครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งานพฒันา
เด็กปฐมวัย ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งใหเ้ข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 



โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร   
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลนาค า  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอ

บ 2564 2565 2566 
1 โครงการพัฒนาบุคลากร  ร้อยละผู้เข้ารับการ

อบรม  
เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

150,000    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

2 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กลุ่ม
แกนน าชุมชน และกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ  

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ร้อยละ 90 

400,000    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

3 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน จาก
หน่วยงานอ่ืน ทั้งพนักงาน ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการท างานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 

200,000    งานการ
เจ้าหน้าที่ 



ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสรมิและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรเพื่อรองรบัความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอ

บ 2564 2565 2566 
1 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ

พัฒนาทักษะในการท างานของแต่ละ
สายงาน จากหน่วยงานอ่ืน ทั้งพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ที่มีความรู้ความสามารถเติบโตใน
สายงาน ร้อยละ 90 
 

200,000    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการ
บันทึกข้อมูลการ
ฝึกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบได้ 
ร้อยละ 90 
 

-    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 70 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีสุขภาพดีพร้อมปฏิบัติงาน ร้อย
ละ 70 
 

-    งาน
สุขาภิบาล 
อนามัย

สิ่งแวดล้อม 

2 
 

กิจกรรม 5 ส. ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.  ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอน 5 ส  ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 90  
 

-    ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนดี 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอ

บ 2564 2565 2566 
1 โครงการธรรมะในสวน ร้อยละผู้เข้ารับการ

อบรม 
เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

30,000    ส านักปลัด 

2 โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละผู้ได้รับการ
ส่งเสริมการต่อต้านการ
ทุจริต 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการส่งเสริมด้านต้านการทุจริต ร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

10,000 - -  ส านักปลัด 

3 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ

-    ส านักปลัด 



ราชการ 
4 โครงการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่น ร้อยละผู้เข้าร่วม 

โครงการ  
เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

-    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

5 จัดท าคู่มือการให้บริการและปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน ต่อเทศบาล
ต าบลนาค า 
 

จ านวนเล่ม เชิงปรมิาณ  
- จัดท าคู่มือผลการให้บริการ จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการให้บริการ สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือการให้บริการในการปฏิบัติราชการ 

-    ส านักงาน 
ปลัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนดี 
กลยุทธ์ท่ี  2 ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอ

บ 2564 2565 2566 
1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการ

ทุจริตของเทศบาลต าบลนาค า 
 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
- จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทุจริต 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจ านงต่อต้านการทุจริต 

-  - - งานการ
เจ้าหน้าที่ 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น 
ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรมีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น ร้อย
ละ 80 
 

-    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

3 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวินัย
และรักษาวินัยในการท างาน  

ร้อยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผ่านการอบรมมีความรู้ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงาน 

-    ทุกส่วนราชการ 

 
 



ยุทธศาสตรท่ี์  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรทกุระดับ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกบัองค์กรในอนาคต 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลง เช่น ภาวะการเป็น
ผู้น า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การ
เข้าสู่ อปท.ยุค 4.0 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนา  ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรสามารถเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ร้อย
ละ 70 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้น ในอนาคต 
 

-    ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสรมิและพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับส านักตรวจ
เงินแผ่นดินและส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัด
ขอนแก่น  

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีเก่ียวกับการป้องกันการทุจริตใน
องค์กร 
 

-    ส านักงาน 
ปลัด 

และทุกส่วน
ราชการ 
ร่วมกัน 

2 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบและ
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างในภาครัฐ ร่วมกับ
ส านักตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีเก่ียวกับระเบียบและวิธีการ
จัดซ้ือจัดจ้างในภาครัฐ 
 

-    ส านักงาน 
ปลัด 

3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  ร้อยละของส่วน
ราชการไปจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- ส่วนราชการสังกัดเทศบาลต าบลนาค าร่วมจัดกิจกรรม 
ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
 

20,000    ทุกส่วน 
ราชการ 



ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสรมิใหบุ้คลากรยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรงุแก้ไขในผลงานของตน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราชการเป็น
องค์กรเรียนรู้ เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ แผ่นพับ คู่มือการท างาน  
กฎระเบียบการปฏิบัติราชการในสายงาน
ของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรใน
สังกัด 
 

ร้อยละบุคลากรใน
ส านักงาน(เฉพาะ
พนักงานเทศบาล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบัติราชการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัติราชการ สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ 
 

-    ทุกส่วน 
ราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสรมิกระบวนการจัดการเรียนรูร้่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพฒันาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผล
การปฏิบัติงานประจ าเดือนของส่วน
ราชการ 

ร้อยละของการเข้า
ร่วมประชุม
ประจ าเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจ าเดือนร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ส่วนราชการ จัดท าการน าเสนอผลงานประจ าเดือน 
 ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการด าเนินงานของแต่ละ
สวนราชการอย่างต่อเน่ือง 

-    ทุกส่วน 
ราชการ 

2 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management /KM) 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจัดการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน  ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งานร่วมกัน 

-    ทุกส่วน 
ราชการ 

3 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดี
ให้กับบุคลากร (กิจกรรมย่อยตาม
สถานการณ์ ปีละไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม) 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ด าเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-    ทุกส่วน 
ราชการ 



4 โครงการส ารวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรใน
สังกัด 
 
 

ร้อยละบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามร้อยละ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรับทราบปัญหาและความต้องการในเบื้องต้น
ของบุคลากร 
 

-    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลนาค า 
ท่ี  324/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
********************************** 

อ านาจตามความนัยมาตรา 23 วรรคหก  ประกอบมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่น เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล  ส่วนที่ 4 การพัฒนา
พนักงานเทศบาล   

เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลนาค า  เป็นไปด้วยความถูกต้อง        
จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้   

๑. นายกเทศมนตรีต าบลนาค า  ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดเทศบาลต าบลนาค า   กรรมการ 
3. รองปลัดเทศบาลต าบลนาค า คนที่ 1 กรรมการ 
4. รองปลัดเทศบาลต าบลนาค า คนที่ 2 กรรมการ 
5. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ  
7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
๘. นักทรัพยากรบุคคล ทต.นาค า  เลขานุการ  

 
  โดยให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  โดยค านึงถึงอ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
   สั่ง   ณ   วันที่   20   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
  

( นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

 
 
 
 
 



            บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลนาค า 
ท่ี ขก ๘๑๖๐๑/340 วันท่ี   17   สิงหาคม   ๒๕๖3 
เรื่อง    ขอเชิญคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมประชุม                
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    
เรียน   คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาค า ที่ 324/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาบคุลากร ซึ่งทา่นได้รับแต่งตั้งให้เปน็คณะกรรมการฯ ในการจัดท าแผนดังกล่าว 
ดังนั้น เพื่อให้การวางแผนในการพัฒนาพนักงานเทศบาลในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่าน  
เข้าร่วมประชุม วิเคราะห์ วางแผน การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ของเทศบาลต าบล นาค า ในวันที่ 
20 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลนาค า 
 
  จึงแจง้มาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
 

 
( นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ ) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
วันท่ี  20  สิงหาคม  2563  เวลา  11.00  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาค า  อ าเอออุบลรตตน   จตงหวตดขอนแก่น 
******************************************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดตบ ช่ือ – นามสกุล 

 
ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

๑ นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลนาค า/ 
ประธานกรรมการ 

ชาญชัย  ศรีวิวัฒน์  

๒ นายนรินทร์  บุญท ี ปลัดเทศบาลต าบลนาค า/ 
กรรมการ 

นรินทร์  บญุท ี  
 

๓ นางณิศรา  ทองโคตร รองปลัดเทศบาลต าบลนาค า 
กรรมการ 

ณิศรา  ทองโคตร  

๔ นายธวัชชัย  บึงมุม รองปลัดเทศบาลต าบลนาค า/ 
กรรมการ 

ธวัชชัย  บึงมุม  

๕ นายสมมาตย์  วงศ์สีดา ผู้อ านวยการกองช่าง/กรรมการ สมมาตย์  วงศ์สีดา  

๖ นายสมพงศ์  ลือเรือ่ง นักวิชาการศึกษา 
รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา/ 
กรรมการ 

สมพงศ์  ลือเรือ่ง  

๗ นางสาวกรรณิกา  ศิริอุดม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล/ 
กรรมการ/เลขานุการ 

กรรณิกา  ศิริอุดม  

๘ น.ส.จุฑารัตน์  แสนนามวงษ์ นักทรัพยากรบุคคล/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

จุฑารัตน์  แสนนามวงษ์  

 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
    -ไม่มี- 

 

เริ่มประชุมเวลา    11.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ  ตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาค า ที่ 324/2563 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 

2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ดังมีรายนาม
ต่อไปนี ้

1. นายกเทศมนตรีฯ  ประธานฯ 
2. ปลัดเทศบาลฯ  กรรมการ 



-2- 
3. รองปลัดเทศบาล คนที่ 1 กรรมการ 
4. รองปลัดเทศบาล คนที่ 2 กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 

 6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา กรรมการ 
 7. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการ/เลขานุการ 

 8. นักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
    คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 

1.  ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  
ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงาน
ในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร    ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้าน
ศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม     
2. จัดท าแผนการพฒันาบุคลากร ตรวจสอบ ก ากับดูแลและติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการพฒันาบุคลากร พร้อมทั้งพจิารณาจัดสรร
งบประมาณเพื่อใหส้ามารถด าเนินการตามแผนการพฒันาบคุลากรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
ท่ีประชุม           รับทราบ     
 
ระเบียบวาระที่  2   รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา        

- ไม่มี   
      
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 -2566 
 
ประธานฯ  - เมื่อที่ประชุมพร้อม นายชาญชัย ศรีวิวัฒน์ นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  ตามที่
เทศบาลต าบลนาค า จะได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 นั้น 
เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนและมีการพัฒนาบุคลากร
ภายในองค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรข้ึน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้การจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ ขอเชิญ เลขานุการ เป็นผู้ เสนอ
รายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ให้แก่คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรทราบเพื่อพิจารณา 

 
เลขานุการ - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 
28 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่องการพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 
299 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่



ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็น
แผนการพัฒนาบุคลากร มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลัง
ของเทศบาล ประกอบด้วย 3 หลักสูตรการพัฒนา คือ สายงานผู้บริหาร  
สายงานผู้ปฏิบัติ  สายงานพนักงานจ้าง และวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ได้แก่  
1. การปฐมนิเทศ   
2.การฝึกอบรม   
3. การให้ทุนการศึกษา    
4. การประชุมสัมมนา  
5. การสอนงานและให้ค าปรึกษา  
ซึ่งการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว เทศบาลอาจด าเนินการเอง หรืออาจ
ด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น หรือส่ง
บุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานราชการ 
อื่นที่ เกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณตามที่ ได้ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และมีการติดตามประเมินผล หลังจากผู้เข้า 
รับการพัฒนาภายใน 7 วัน นับแต่วันที่กลับมาจาก อบรม/สัมมนาฯลฯ 
และประเมินผลทุกระยะเวลา 6 เดือน และน าผลการประเมินผลของ
คณะกรรมการ เป็นข้อมูลเพื่อก าหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาบุคลากรให้ 
หน่วยงานต่อไป และในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในทุกหลักสูตรยกเว้น
การศึกษาต่อให้เว้นช่วงระยะเวลาการฝกึอบรมในระหว่างการประเมนิเลือ่น 
ข้ันเงินเดือนประจ าปี ทั้ง 2 ครั้ง เพื่อเกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการ
ประเมินเลื่อนข้ัน ทั้ง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่  1 ปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือน
เมษายน และ ครั้งที่ 2 ปลายเดือนกันยายน-ต้นเดือนตุลาคม ยกเว้นกรณี
จ าเป็นเร่งด่วนจึงจะสามารถอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมได้ จึงขอมติที่
ประชุมในการจัดท าแผนฯ เพื่อส่งไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอมติอนุมัติต่อไป 

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการทุกคน มีมตเิห็นชอบ 
 
ประธานฯ - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานราชการ เป็นส่วนหนึ่งที่จะ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ ในสาย
งานของตนเองเพื่อเพิ่มพูน ประสบการณ์ ที่มีอยู่ให้มียิ่งข้ึนกว่าเดิม  และ
สร้างความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนั้น ในวันนี้เพื่อเป็นการ
ก าหนดทิศการทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนาค าให้มีความ
ชัดเจน จึงได้เชิญคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ซึ่ง
ได้แก่ ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมพิจารณาในการ
วางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนากันในวันนี้  ส าหรับการก าหนด         
ทิศทางการพัฒนา ขอให้แต่ละท่านได้เสนอแนวทางการพัฒนาครับ 



 
ปลัดเทศบาลฯ - การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และมี

ความช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นควรให้จัดท าแผนการฝึกอบรมทุก
สายงาน ในแผนพัฒนาบุคลากร เพราะทุกต าแหน่งมีความส าคัญที่จะต้อง
พัฒนาความรู้ด้านระเบียบปฏิบัติให้ทันกับกฏหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมตลอด 

 
หัวหน้าส านักปลัด  – ในส่วนของส านักงานปลัด ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

2564 – 2566 ดิฉันได้ให้ ผู้รับผิดชอบงานบุคคลตรวจทานในเบื้องต้น
เพื่อความครอบคลุมด้วยแล้วค่ะ  ส่วนแผนพัฒนาบุคลากร ได้แนบมาพร้อม
กับวาระแล้ว ให้ทุกท่านพิจารณาพร้อมๆ กันค่ะ ตามข้อดังนี้เลยค่ะ 
- หลักการและเหตุผล        
- ความหมายของการพัฒนาบุคลากร     
- วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   
- เป้าหมายในการพัฒนา        
- ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
- ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลการ     
- ปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากร    
- การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล   
- โครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  

 

แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนาค า ได้ก าหนดแผนงานและ
โครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ เพื่อตอบ
โจทย์ยุทธศาสตร์ ดังนี้ค่ะ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ ์
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัสมรรถนะ
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ท่ี 3 สง่เสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ทุกระดบั 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคน
ดี 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนมีความรู้คู่ความ
ดี 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัตงิาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น า
การเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงทีจ่ะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมและพฒันาใหบุ้คลากรร่วมมือกบั
เครือข่าย หน่วยงานรฐั เอกชน และภาพประชาชน 



ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร
ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมกนัพัฒนา 

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอื่นและปรับปรงุแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรูร้่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัตงิาน  

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลนาค า   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะทีจ่ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร     งานการ
เจ้าหน้าที่ 

2 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลุกจ้าง และพนักงานจ้าง กลุ่ม
แกนน าชุมชน และกลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ  

   งานการ
เจ้าหน้าที่ 

3 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการท างานของแต่ละ
สายงาน จากหน่วยงานอ่ืน 

   งานการ
เจ้าหน้าที่ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการท างานของแต่ละ
สายงาน จากหน่วยงานอ่ืน 

   งานการ
เจ้าหน้าที่ 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ
บุคลากร 

   งานการ
เจ้าหน้าที่ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของ
บุคลากร 

   งาน
สุขาภิบาลฯ 

2 
 

กิจกรรม 5 ส.    ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนดี 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการธรรมะในสวน    ส านักปลัด 
2 โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันการ

ทุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

- -  ส านักปลัด 

3 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร 

   ส านักปลัด 

4 โครงการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่น    งานการ
เจ้าหน้าที่ 

5 จัดท าคู่มือการให้บริการและปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน ต่อเทศบาล
ต าบลนาค า 
 

   ส านักปลัด  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การพัฒนาบุคลากรใหเ้ป็นคนดี 
กลยุทธ์ท่ี  2 ส่งเสรมิใหบุ้คลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลนาค า 
 

 - - งานการ
เจ้าหน้าที่ 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
 

   งานการ
เจ้าหน้าที่ 

3 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวินัย
และรักษาวินัยในการท างาน 

   ทุกส่วนราชการ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรทกุระดับ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดข้ึนกับองค์กรในอนาคต 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลง เช่น ภาวะการเป็น
ผู้น า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การ
เข้าสู่ อปท.ยุค 4.0 
 

   ทุกส่วนราชการ 

 



ยุทธศาสตร์ท่ี  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสรมิและพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับส านักตรวจ
เงินแผ่นดิน และส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัด
ขอนแก่น  

   ส านักปลัด 
และทุกส่วน

ราชการ 
ร่วมกัน 

2 โครงการให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบและ
วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างในภาครัฐ ร่วมกับ
ส านักตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น 

   ส านักปลัด 

3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่     ทุกส่วน 
ราชการ 

1 จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราชการเป็น
องค์กรเรียนรู้ เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ แผ่นพับ คู่มือการท างาน  
กฎระเบียบการปฏิบัติราชการในสายงาน
ของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรใน
สังกัด 

 ทุกส่วน 
ราชการ    

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
                     และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ท่ี 2 ส่งเสรมิกระบวนการจัดการเรียนรูร้่วมกันภายในองค์กร  เพื่อ  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
2564 ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
1 ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผล

การปฏิบัติงานประจ าเดือนของส่วน
ราชการ 

   ทุกส่วน 
ราชการ 

2 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management /KM) 

   ทุกส่วน 
ราชการ 

3 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดี
ให้กับบุคลากร (กิจกรรมย่อยตาม
สถานการณ์ ปีละไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม) 

   ทุกส่วน 
ราชการ 

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรใน
สังกัด 

   งานการ
เจ้าหน้าที่ 



 
- ส่วนที่มาของงาน  โครงการ หรือ กิจกรรมที่ ฝ่ายเลขาได้บรรจุลงในแผน

นั้น ได้ด าเนินการให้หัวหน้าส่วนราชการประชุมผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเสนอความ
ต้องการพัฒนารายบุคคล ว่าแต่ละคนมีทักษะ ระดับใด และมีความต้องการพัฒนา
ทักษะในด้านใด  โดยออกแบบสอบถามเป็นรายบุคคล และเมื่อได้ปัญหาและความ
ต้องการในเบื้องต้นของบุคลากรแล้ว น ามารวบรวมเพื่อพิจารณาจัดท า เป็นโครงการ 
งาน หรือ กิจกรรมที่บรรจุในแผนค่ะ   

- การแสดงเจตจ านงเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นรายกรณี  หลังจากที่
แผนพัฒนาออกไปแล้ว และมีหนังสือให้เข้ารับการอบรม หรือต้องการเข้ารับการอบรม
ตามโครงการหนึ่ง  ซึ่งบุคลากรต้องจัดท าระบบรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา 
โดยระบุถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการที่จะเข้ารับการอบรมในโครงการ นั้น ๆ ค่ะ 

- การรายงานผลหลังจากที่กลับมาจากอบรม ซึ่งเมื่อแผนพัฒนาบุคลากรได้
ประกาศใช้แล้ว  บุคลากรที่เข้ารับการอบรม หรือหน่วยงานของเราเองจัดการอบรมต้อง
รายงานผลการอบรม ให้กับผู้บริหารทราบ ซึ่งก็คือ การงานตามล าดับช้ันถึงนายกนั่นเอง
ค่ะ   

- การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หมายถึงการ
รายงานผลเมื่อด าเนินการตามแผนน้ี ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะรายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ  ดังนั้นแล้ว ในการรายงานผลการด าเนินการตามแผน จึงมีความสัมพันธ์
กันทางเอกสาร เช่น หากผู้เข้ารับการอบรมไปอบรมเรียบร้อยแล้ว ไม่รายงานต่อ
คณะกรรมการย่อมไม่มีเอกสารรายงานสรุปประจ าปี หรือรายไตรมาส ให้นายกทราบได้   

 
ประธานฯ   - ให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดเลยครับ 
  
ปลัดเทศบาล  - ผมว่าแผนที่บรรจุในแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมแล้วครับ 
 
รองปลัดเทศบาล  – เห็นด้วยค่ะ 
รก. ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
ผู้อ านวยการกองช่าง - ผมเห็นด้วยครับ 
 
ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  – เห็นด้วยครับ 
 
ที่ประชุม    - เห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 –2566 
                    เพื่อให้ใช้ประกอบในการพฒันาบุคลากรในสังกัดต่อไป 
 
 
 
 
 
 



 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องอ่ืน ๆ 

- ไม่มี 
 
ประธานฯ  เมื่อไม่มีคณะกรรมการฯ  ท่านใดเสนอเพิ่มเติมจงึขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา   12.00 น. 
 
 

                           (ลงช่ือ)     -จุฑารัตน์ แสนนามวงษ์-  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                  ( นางสาวจุฑารัตน์  แสนนามวงษ์ ) 

                 นักทรัพยากรบุคคล/เลขานุการ 
 
    
 

                        (ลงช่ือ)     -ชาญชัย ศรีวิวัฒน์- ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                  ( นายชาญชัย  ศรีวิวัฒน์ ) 

                 นายกเทศมนตรีต าบลนาค า/ประธานฯ



ตารางแผนพฒันาบุคลากร เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
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.หลักสูตรด้านการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 
 
 

2.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการในแต่ละสาย
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