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คํานํา 
 
 

ข าราชการเป ็นทร ัพยากรบ ุคคลภาคร ัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในการข ับเคล ื่อนภารกิจภาคร ัฐไปส ูเปาหมายและ
สนองตอบความต องการของประชาชนได อย างม ีประสิทธ ิภาพ ด ังนั น ข าราชการจึงต องเปนผ ู ที มี ความร ู 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามท่ีทางราชการตองการ และจากสภาวการณ ในโลกป ัจจ ุบ ันท่ีมีการ
เปล ี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทําใหระบบราชการมีความจําเปนท่ีจะตองมีการปร ับตัวเพ่ือใหสามารถบร ิหาร
ประเทศ๒๕๖๐ โดยใช แผนย ุทธศาสตร 

การพ ัฒนาบ ุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563  ซ่ึงใช แนวทางแผนยุทธศาสตร การพ ัฒนาข าราชการ

สวนท องถ่ิน พ .ศ .2558 -2560 ในการ เสร ิมสรางธรรมาภ ิบาล ของคณะกรรมการมาตรฐาน

บริหารงานบ ุคคล เปนมาตรฐานและแนวทางในการพ ัฒนาและเพ่ิมพูนประส ิทธ ิภาพพนักงานใน หน วยงาน

ให เป ็นบ ุคลากรที มีความร ู ความสามารถ สมรรถนะ ค ุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏ ิบ ัต ิงานภายใต 

หล ักการบร ิหารกิจการบ านเมืองท่ีดี รวมท ั้งเสร ิมสร างใหพนักงานในหนวยงานโดยเนนให เกิดผลส ัมฤทธ ิ์ตอ

ภารก ิจ ภาคร ัฐ และประโยชนส ุขของประชาชน 
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ยุทธศาสตรการพ ัฒนาบ ุคลากร (รอบป ีงบประมาณ 2561 -2563 ) ของเทศบาลตําบลโพนทอง 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
๑. บ มเพาะ ปล ูกฝ ัง และเสร ิมสร างให พนักงานเทศบาลตําบลโพนทอง และพนักงานจ างเป ็นมือ

อาช ีพ ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม และอุดมการณ ในการปฏ ิบ ัตริาชการ เพ่ือกอใหเกิดการเปล ี่ยนแปลงทางเศรษฐก ิจ และ

ส ังคมท ี่ดีข ึ้นอยางยั่งยืนและเกิดประโยชนส ุขตอประชาชนส ูงส ุด 

๒. ประกาศคณะกรรมการพน ักงานเทศบาลจ ังหว ัดกาฬสินธุ เร ื่อง หล ักเกณฑ และเง ื่อนไข 
เก ี่ยวก ับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงว ันท่ี 18 พฤศจ ิกายน ๒๕๔๕ ไดกําหนดใหผ ู บังค ับบ ัญชามีหน าท่ี 
พ ัฒนาผ ูใต บังค ับบัญชา เพ ื่อเพ่ิมพ ูนความร ู ท ักษะ ท ัศนคติที ดี ค ุณธรรม และจริยธรรม อ ันจะทําใหการปฏ ิบ ัติ 
หนาท่ีราชการไดอย างม ีประส ิทธ ิภาพในการพัฒนาผ ูใต บ ังค ับบ ัญชาน ั้น ตองพัฒนาท้ัง ๕ ดาน ไดแก 

๒.๑ ด านความร ู ท่ัวไปในการปฏ ิบ ัต ิงาน ได แก ความร ู ท่ีเก่ียวข องก ับการปฏ ิบ ัต ิงาน 
โดยท่ัวไป เช น ระเบ ียบกฎหมาย นโยบายสําค ัญของร ัฐบาล สถานท่ี โครงสร างของงานนโยบายต างๆ เป ็นต น 

๒.๒ ดานความร ูและทักษะเฉพาะของงานในแต ละตําแหนง ไดแก ความร ู ความสามารถ 

ในการปฏ ิบ ัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ งานฝ ึกอบรม งานพิมพดีด งานดานช าง 
๒.๓ ด านการบริหาร ได แก รายละเอ ียดท่ีเก ี่ยวก ับการบร ิหารงานและการบร ิการ 

ประชาชน เช น ในเร ื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจ ูงใจ การประสานงาน เป ็นต น 

๒.๔ ดานค ุณสมบ ัติสวนต ัว ไดแก การช วยเสร ิมบ ุคล ิกท ี่ดี ส งเสร ิมให สามารถปฏ ิบ ัติงาน 
ร วมก ับบ ุคคลอ่ืนไดอย างราบร ื่น และมีประส ิทธ ิภาพ เช น มนุษยส ัมพ ันธ การทํางาน การส ื่อสารและส ื่อความหมาย 
การเสร ิมสร างส ุขภาพอนามัย เป ็นต น 

๒.๕ ด านศ ีลธรรมค ุณธรรม และจริยธรรม ได แก การพ ัฒนาค ุณธรรมจริยธรรมในการ 
ปฏ ิบ ัต ิงาน เช น จริยธรรมในการปฏ ิบ ัต ิงาน การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิต เพ่ือประสทิธ ิภาพในการปฏ ิบ ัต ิงาน การ 
ปฏ ิบ ัติงานอยางมีความส ุข 

 
 

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เทศบาลตําบลโพนทองจ ึงได จ ัดทําแผนย ุทธศาสตร การ
พัฒนาบ ุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563 ข้ึน เพ่ือใหเปนแนวทางในการพ ัฒนาบ ุคลากร เปนเคร ื่องม ือในการ
บริหารงาน บ ุคคลของผ ูบร ิหาร อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความร ู ทักษะ ทัศนคติท่ีด ี ค ุณธรรม จร ิยธรรม
ของบ ุคลากร เทศบาลตําบลโพนทองในการปฏ ิบ ัติงานราชการและบร ิการประชาชนไดอย างม ีประส ิทธ ิภาพและ
ประส ิทธ ิผล 



            
 

๒. ว ิสัยท ัศน ยุทธศาสตรการพ ัฒนาทรัพยากรบ ุคคล เทศบาลตําบลโพนทอง 
“บุคลากรคุณภาพ” 

)คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร(  
 
 

๓. พ ันธกิจ 
 
 
เสร ิมสร างพัฒนาข าราชการและพนักงานจ างท ุกระดับ ไปพร อมกับการปร ับกลไกการบร ิหารงาน 

ให เกิดประโยชนส ูงส ุด โดยยึดประชาชนเป ็นศ ูนย กลาง 
 
 
๔. เป าประสงค  

๔.๑ เป าหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรในส ังก ัดเทศบาลตําบลโพนทองอ ันประกอบด วยพน ักงานเทศบาลและพนักงานจ างท ุกคน 

ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความร ู ทักษะ ค ุณธรรมและจร ิยธรรมในการปฏ ิบ ัติงานทุกคน โดย สามารถปฏ ิบัต ิงานให

สอดคลองก ับความจําเปนในการปฏ ิบัต ิภารก ิจในปจจ ุบัน และเตรียมความพรอมสําหรับอนาคต เพ่ือใหไดปร ิมาณงานท่ี

ได ดําเนินการของแตละตําแหนงงาน ร อยละ 100 
๔.๒ เป าหมายเชิงค ุณภาพ 

บุคลากรในสงัก ัดเทศบาลตําบลโพนทองท ุกคนท่ีได เข ารับการพ ัฒนา การเพ่ิมพ ูนความร ู ท ักษะ 

ค ุณธรรมและจริยธรรมในการปฏ ิบัต ิงาน สามารถนําความร ู ท่ีได รับมาใช ประโยชน ในการปฏ ิบัต ิงาน อย างเป ็น 
มืออาช ีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ ในการปฏ ิบ ัติราชการ เพ่ือบร ิการประชาชนไดอย างม ีประส ิทธ ิภาพ 
ตามแนวทางการบร ิการกิจการบ านเมืองท่ีดี 

 
๕. ยุทธศาสตรการพ ัฒนาท ี่เกี่ยวของ 

๕.๑ แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบ ุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

ในบร ิบทของประเทศในปจจ ุบ ันท่ีตองเผช ิญกับสภาวะการเปล ี่ยนแปลงท่ีสําค ัญท้ังใน 
ระดับประเทศ และระดับภ ูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งการเข าสูประชาคมอาเซียน ส งผลให ภาคร ัฐของไทยตองมีการ 
ปรับต ัวเพ่ือให ก าวท ันสมาช ิกประเทศ ในภ ูม ิภาคเด ียวก ัน และเพ่ือการปฏ ิสมัพ ันธ ก ันท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดย 
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ซ่ึงม ีแนวย ุทธศาสตร และนโยบายในการบูรณา 
การการทํางานระหว างหน วยงานท่ีเก่ียวข อง เพ่ือรองร ับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด ังกล าว ได กําหนด 
ประเด็นยุทธศาสตรไว  ๔ ประเด็น ดังนี้ 

ประเด ็นย ุทธศาสตร ท่ี ๑  การเพ่ิมข ีดความสามารถในการแข งข ันของประเทศ เพ่ือหลุดพ นจาก 
ประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การลดความเหล ื่อมล้ํา (Inclusive Growth) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การเติบโตท่ีเป ็นมิตรตอส ิ่งแวดลอม (Green Growth) 



  
 
 
 
 
 
Process) 

ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี ๔  การสรางสมด ุลและปร ับระบบบร ิหารจัดการภายในภาครัฐ (Internal 
 
 

เป าหมายของการยกระดับขีดความสมรรถนะของบ ุคลากรภาครัฐ ๓ ประเด็น 
๑. บ ุคลากรภาคร ัฐสามารถปฏ ิบ ัติหนาท่ี ภารกิจท่ีร ับผ ิดชอบในปจจ ุบ ัน 

๒. บ ุคลากรภาคร ัฐสามารถปฏ ิบ ัติงาน เพ่ือรองร ับการเปล ี่ยนแปลงในอนาคต 

๓. บ ุคลากรภาคร ัฐสามารถปฏ ิบ ัติงาน เพ่ือรองร ับการเข าสูประชาคมอาเซียน 
ค ุณลักษณะท ี่พ ึงประสงค ของบ ุคลากรภาครัฐท ี่มุงหว ัง 

๑.  มีความเป ็นมืออาช ีพ (Professional) โดยมีสมรรถนะในการทํางาน ดังนี้ 

๑.๑ มุงผลส ัมฤทธ ิ์ เนนการทํางานแบบบ ูรณาการ โดยทํางานท้ังเช ิงร ุก และเช ิงร ับ 
โดยจ ัดทําย ุทธศาสตรร วมของหนวยงาน ร ักษาสมดุล ร ักษาประโยชนของภ ูมิภาค 

๑.๒ ทํางานเป ็นท ีม เน นการทํางานร วมก ันระหว างหน วยงาน แลกเปลี่ยนข อม ูล 
เพ่ือตดิตามสถานการณ ของหนวยงานตลอดเวลา 

๑.๓ มีความร ูเช ิงล ึกในภารกิจท่ีตนเองปฏ ิบ ัติ ร ูเขา ร ูเรา ในประชาคมอาเซียน รวมไปถ ึง 
สิ่งท่ีควรทําสิ่งท่ีไมควรทําในว ัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน ร ู ในแงย ุทธศาสตรองค กร ผลกระทบจากนโยบาย
ท่ี เก่ียวข องก ับอาเซ ียน และร ู ทักษะต างๆ เช น การเจรจา การประช ุมต างๆ และม ีความโปรงใส มีมาตรฐานใน
การทํางาน เข าใจและปร ับใช ว ิธ ีการทํางาน ในรูปแบบท่ีเป ็นมาตรฐานสากลระดับภ ูมิภาค 

๒.  มีความเป ็นนานาชาต ิ (International) 

๒.๑ มีความเป ็นกว างทางความค ิด ค ิดเช ิงบวกกับบร บิทนานาชาต ิ ตัวอยางค ือ การเห ็น 
ประโยชน จากการเปดการค าเสร ี ร ู หล ักสากลน ิยมมากพอที จะสามารถสร างสมด ุล ระหว างผลประโยชน ของ 
ประเทศ 

๒.๒ มีความค ิดเช ิงบวก เห ็นประโยชนในการรวมตวัเป ็นประชาคมอาเซียน สร างสมดุล 
ในการร ักษาความส ัมพ ันธ ก ับประเทศสมาช ิก และประเทศมหาอํานาจ เคารพในความแตกต าง และความ 
หลากหลายของประชาคม 

๒.๓ มีท ักษะในการทํางานในบร ิบทสากล พูด เข ียน อาน ภาษาอังกฤษและภาษา 
ประเทศเพ่ือนบ าน เข าใจว ัฒนธรรม ธรรมเนียม การเจรจากับประเทศสมาช ิก ม ีความยดืหยุนในผลประโยชนของ 
ประเทศ ขณะเดียวกันก็ยืดหยุนตามเป าหมายเช ิงยุทธศาสตร 

๓.  มีความเป ็นผ ูสนับสนุน (Facilitator) 
๓.๑ มีภาวะผ ูนําเช ิงร ุก มียุทธศาสตรท่ีช ัดเจนในการนําภาคส วนอ่ืนๆของส ังคม 

ตระหน ักและเข าถ ึงผลประโยชน จากประชาคมอาเซ ียนอย างเท าเท ียม เพ่ือให ท ุกภาคส วนทํางานร วมก ัน 

เพ่ือประโยชนของประเทศ และเพ่ิมข ีดความสามารถของคนไทยในการแข งข ัน 
๓.๒ กรใหบริการท่ีเปนเลิศ  ไมมีอุปสรรค เพ่ืออํานวยความสะดวกให ผ ูร ับมาตรฐานใน 

การให บร ิการในระดับมาตรฐานส ูสากล โปร งใส 

๔.  เป ็นผ ูนําการเปล ี่ยนแปลง (Change Agent) 
๔.๑ มีการตื่นตัวในการร ับร ูเก่ียวกับอาเซียนท้ังในวงกว างและในเช ิงล ึก 



  
 
 
 

๔.๒ สามารถค ิด ร ิเร ิ่ม และมีความพร อมท่ีจะเผช ิญหนากับความเปล ี่ยนแปลงท่ีจะ 

เกิดข ึ้น เพ่ือหาแนวทางในการลดอุปสรรคและความเส ี่ยงได  

๕.๒ แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบ ุคลากรภาครัฐ 
๑. การบร ิหารงานภาคร ัฐท่ีประสบผลสําเร ็จ ประกอบดวยการมีผ ูนําท่ีม ีสมรรถนะส ูง ม ีผ ูปฏ ิบ ัติ 

งานท่ีม ีความร ู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติท่ีเหมาะสม และมีการบร ิหารจ ัดการท่ีดี 

๒. การพัฒนาบ ุคลากรภาคร ัฐตองม ีการจําแนกกล ุมเป าหมาย และกําหนดเป าหมายการพัฒนา 
ท่ีช ัดเจน  

 
๓. การพัฒนาบ ุคลากรภาคร ัฐตอง เกิดความค ุมคาและตรงตามภารกิจของร ัฐและความตองการ 

ของผ ูไดรับการพัฒนา 
 

๕.๓ ยุทธศาสตรการพ ัฒนาขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาข าราชการให มีคุณภาพในการปฏ ิบ ัติงานและมีค ุณภาพช ีว ิตท่ีด ี 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาข าราชการให เป ็นคนด ี 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาข าราชการทุกระดับให สามารถเป ็นผ ูนําการเปล ี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ เสร ิมสร างศ ักยภาพข าราชการให มีความพร อมในการปฏ ิบ ัติงานใน 
บร ิบทของอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ สร างว ัฒนธรรมองค กรให มีการแลกเปล ี่ยนเร ียนร ูและพัฒนา 

๕.๔ ย ุทธศาสตร การพ ัฒนาข าราชการส วนท องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสร ิมสร างธรรมา 
ภ ิบาลสําน ักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบ ุคคลสวนท องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท ี่ ๑ : การกําหนดมาตรฐานค ุณธรรมและจริยธรรมเพ ื่อสรางกลุมผ ูนํา 

และองค กรสุจริตธรรมท ี่มีศ ักด ิ์ศรี (Organization Integrity) 

กลยุทธ ท่ี ๑.๑ ยกยองข าราชการ/ผ ูนําร ุนใหมในการข ับเคลื่อนค ุณธรรม 

กลยุทธ ท่ี ๑.๒ สร างองค การท่ีสุจริตและศักดิ์ศรี   (Organization Integrity) 

กลยุทธ ท่ี ๑.๓ กําหนดมาตรฐานค ุณธรรม จร ิยธรรมของนักการเมืองทองถ ิ่น 

ยุทธศาสตรท ี่ ๒ : การปรับเปล่ียนกระบวนท ัศน  สรางท ักษะ และพ ัฒนาขาราชการ 

ลูกจ างประจําและพน ักงานจางในรูปแบบตางๆ 

กลยุทธ ท่ี ๒.๑ ปลกูจ ิตสําน ึกผ านพระราชกรณ ียกิจ พระราชจร ิยว ัตร และพระ 

บรมราโชวาท 
 
 
 

กลยุทธ ท่ี ๒.๒ กําหนดหล ักส ูตรฝ ึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบ ังค ับแก 

ข าราชการ และพนักงานจ าง 

กลยุทธ ท่ี ๒.๓ สร างศ ูนย กลางในการว ิจ ัย สํารวจ ให คําปร ึกษาแนะนําและ



 
 

 
ข อมูลข าวสารดานธรรมาภ ิบาล 
 
 
 
 

พนักงานจ างอยางเข มแข ็ง 

กลยุทธ ท่ี ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศข าราชการและ 
 
 
 

กลยุทธ ท่ี ๒.๕  กําหนดหล ักส ูตรฝ ึกอบรมและโครงการพัฒนาเพ่ือรองร ับ 

ประชาคมอาเซียน และส ูมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท ี่ ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารงานทรัพยากรบ ุคคล 

กลยุทธ ท่ี ๓.๑ ปร ับปร ุงแนวทางและกฎระเบ ียบในการสรรหา บรรจ ุ แตงตั้ง 

โอน ยาย โดยยึดหล ักธรรมาภ ิบาล 
 
 
 
 
 
และพนักงานจ าง 

 
 
 

กลยุทธ ท่ี ๓.๒ ข ับเคล ื่อนจรรยาบรรณข าราชการไปส ูการปฏ ิบ ัติ 

กลยุทธ ท่ี ๓.๓ ข ับเคล ื่อนระบบสว ัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูลแกขาราชการ 

ยุทธศาสตรท ี่ ๔ : การสรางการมีสวนรวมในระบบสน ับสน ุนและโครงสรางพ ื้นฐาน 

ทางดานค ณุธรรม จริยธรรม และธรรมาภ ิบาล 

กลยุทธ ท่ี ๔.๑ เป ิดโอกาสให ข าราชการเข าไปมีส วนรวมในการกําหนดนโยบาย 

และกฎระเบ ียบท ี่เก่ียวข อง 
 
 
 

กลยุทธ ท่ี ๔.๒ เป ิดให ประชาชน และหนวยงานอ่ืนเข ามามีส วนรวมและ 

การติดตามสถานการณ การทํางานของเทศบาล 

๒. ย ุทธศาสตรการพ ัฒนาข าราชการส วนท องถ่ิน พ.ศ.2561 -2563  ในการเสร ิมสร างธรรมาภ ิบาล  ตาม 
มต ิก.ถ. ในการประช ุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๖ เม่ือว ันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 
 

๕.๖ ยุทธศาสตรการพ ัฒนาบ ุคลากร พ.ศ. 2561 – 2563  ของเทศบาลตําบลโพนทอง 
ยุทธศาสตรท ี่ ๑ พ ัฒนาขาราชการให มีค ุณภาพในการปฏ ิบ ัติงานและมีค ุณภาพชีวิตท ี่ดี 

๑.๑ แผนงานพัฒนาความร ูในองค กร 

๑.๒ แผนงานจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหนวย 
งานตางๆ ในส ังกัดเทศบาลตําบลโพนทอง 

๑.๓ แผนงานพัฒนาบ ุคลากร 

๑.๔ แผนงานด านพัฒนาบ ุคลากรโดยการศ ึกษาต อ/ฝ ึกอบรม/ทัศนศ ึกษาด ูงาน 
ภายใน/ภายนอกหนวยงาน  

 
๑.๕ แผนงานพัฒนาดานค ุณธรรม จร ิยธรรม และธรรมาภ ิบาล 



 

 
 

ยุทธศาสตรท ี่ ๒ ยุทธศาสตรด านการฝ ึกอบรม 

๒.๑ แผนงานฝ ึกอบรมบ ุคลากรตามความจําเป ็น(หล ักส ูตรกลาง) 

๒.๒ แผนงานฝ ึกอบรมบ ุคลากรในส ังกัดหนวยงานต างๆ (หล ักส ูตรเฉพาะด าน) 
ยุทธศาสตรท ี่ ๓ สรางว ัฒนธรรมองค กรให มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและพ ัฒนา แผนงานจัดการ

ความร ูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและการพัฒนากําล ังคน แผนงานสร างเคร ือข าย
ความร วมม ือในการพ ัฒนากําล ังคน เพ่ือสน ับสน ุนประเด ็น ยุทธศาสตรจ ังหว ัด 

ว ิเคราะห การจัดทําแผนพ ัฒนาบ ุคลากรดวยเทคน ิค SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strengths : s) 

๑.  ผ ูบร ิหารมีความสนใจเห ็นความสําค ัญในการพัฒนาบ ุคลากรโดยการให ทุนการศ ึกษาต อ 

๒.  บ ุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศ ึกษาต อในระดับท่ีส ูงข ึ้น 
๓.  บ ุคลากรมีความกาวหนาในสายงาน เนื่องจากองค กรปกครองส วนทองถ ิ่นไดขยายขนาดใหญข ึ้น 
๔.  พนักงานเทศบาลมีโอกาสเข าถ ึงระบบสารสนเทศไดอย างท ั่วถ ึง มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต 

ภายในสําน ักงาน 
จุดอ อน (Weaknesses : W) 

๑.  พนักงานเทศบาลขาดจ ิตสําน ึกในการปฏ ิบ ัติงานตามหนาท่ี 

๒.  พนักงานเทศบาลยังขาดการพัฒนาตน ไมเร ียนร ูงาน 
๓.  พนักงานเทศบาลขาดความร ูความเข าใจเร ื่องว ินัย 

๔.  งบประมาณในการพัฒนาบ ุคลากรตองใช อยางจํากัด 

๕.  จํานวนพน ักงานเทศบาลและพนักงานจางทํางานไดเฉพาะตําแหนงตัวเองและไมสามารถทํางานแทน

กันได ปร ิมาณงานล นคน 
โอกาส (Opportunities : O) 

๑.  ผ ูบร ิหารให ความสําค ัญตอการพัฒนาบ ุคลากร 

๒.  พนักงานเทศบาลเข าถ ึงระบบสารสนเทศเช นการค นหาข อมูลดวยอินเตอรเน็ต เป ็นต น 
๓.  พนักงานเทศบาลม ีโอกาสเติบโตในสายงาน 

๔.  พนักงานเทศบาลมีการแลกเปล ี่ยนเร ียนร ูซ่ึงกันและกันระหว างหนวยงานด วยการศ ึกษาด ูงาน 

๕.  เทศบาลตําบลโพนทองมียุทธศาสตรร วมก ันในการพัฒนาบ ุคลากร เช น การอบรมร วมก ัน 
อ ุปสรรค (Treat : T) 

๑. กฎหมาย ระเบ ียบขอบงัค ับ ยังไมเอ้ือตอการพัฒนาบ ุคลากรอยางมีประส ิทธ ิภาพ 

2.   การจํากัดในเรื่องของงบประมาณ 

ว ัตถ ุประสงค  
๑. เพ่ือเป ็นการพ ัฒนาและเพ่ิมความร ู ท ักษะ ท ัศนคต ิที ดี ค ุณธรรม จร ิยธรรมของบ ุคลากร 

ในการปฏ ิบ ัติราชการและบร ิการประชาชนไดอย างม ีประส ิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล 

๒. เพ่ือใช เป ็นแนวทางในการดําเนนิการจ ัดการพัฒนาและฝ ึกอบรมบ ุคลการของเทศบาล 
๓. เพ่ือเป ็นแนวทางให ผ ูบร ิหารใช เป ็นเคร ื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาบ ุคลากร 



  

 
 

ความตองการ/ความคาดหว ังของผ ูบริหารในการพ ัฒนาบ ุคลากร 

๑.  กอให เกิดความสามัคค ี (cohesive) สร างกระบวนการมีส วนรวมให เกิดข ึ้นในองค กร 

๒.  บ ุคลากรท่ีได ร ับการพัฒนาแล วจะนําพาองค กรกาวส ูความเป ็นเล ิศ 
๓.  ช วยเสร ิมสร างองค กรส ูความสําเร ็จ 

๔.  เกิดผลส ัมฤทธ ิ์ตอภารกิจของร ัฐ ซ่ึงไดแกการบร ิหารเพ่ือใหไดผลล ัพธ  (Outcome) ตรงตาม 

ว ัตถ ุประสงค  (Objective) ที วางไว  โดยม ีการบร ิหารงานแบบมุงเน นผลส ัมฤทธ ิ์ (Result based management) 
และการจ ัดทําข อตกลงว าด วยผลงาน (Performance agreement) ในองค กร 

๕.  มีประส ิทธ ิภาพและเกิดความค ุมคาในเช ิงภารกิจของร ัฐ ซ่ึงไดแกการบร ิหารท่ีจะตองบริหารในเช ิง 

เปร ียบเท ียบระหว างป ัจจ ัยนําเข า (input) ก ับผลล ัพธ  (Outcome) ท่ีเกิดข้ึน  โดยม ีการทํา Cost – benefit 
analysis ให ว ิเคราะห ความเปนไปและความค ุ มค าของแผนงานหรือโครงการต างๆ เท ียบก ับประโยชน ที ได ร ับ 
รวมท ั้งจ ัดทําเป าหมายการทํางานและว ัดผลงานของแตละบ ุคคล (individual scorecard) ท่ีเช ื่อมโยงระดับองค กร 
(Organization scorecards) 

 
ความตองการ/ความคาดหว ังของพน ักงานเทศบาลในการพ ัฒนาบ ุคลกร 

๑.  พนักงานเทศบาลมีท ักษะและความสามารถในการทํางานอยางมีประส ิทธ ิภาพ 
๒.  เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสําเร ็จในช ีว ิตของพนักงาน 

๓.  พัฒนาและธํารงร ักษาค ุณภาพช ีว ิตการทํางานของพน ักงานให สอดคล องกับว ัตถ ุประสงค ของ 

องคกร   ( developing and maintaining a Quality of work life that make employment the 
organization desirable) 

๔.  ช วยส ื่อว ิส ัยทัศน นโยบาย และกลยุทธ ส ูพนักงานทุกคน (Communication HRM rising 

policies and strategies to all employees) 
๕.  ช วยธํารงร ักษาพฤติกรรมพนักงานให มีจร ิยธรรมและความร ับผ ิดชอบทางส ังคม(heaping to 

maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

๖.  พนักงานเทศบาลไดรับการส งเสร ิมให เร ียนร ูท้ังในและนอกระบบ 
 

ความตองการความคาดหว ังของประชาชนในการพ ัฒนาบ ุคลากร 

๑.  เกิดประโยชนส ุขตอประชาชน การบร ิหารราชการท่ีสามารถตอบสนอง(Responsiveness) ตอ 
ความตองการของประชาชน และพยายามม ุ งให เกิดผลกระทบในเช ิงบวก (positive impact) ต อการพัฒนาช ีว ิต 
ของประชาชน 

๒.  ไมม ีข ั้นตอนการปฏ ิบ ัติงานท่ีเกินความจําเป ็น มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏ ิบ ัติงานและการ 
ลดข ั้นตอนการปฏ ิบ ัติงาน (process simplification) เพ่ือใหการปฏ ิบ ัติงานเสร ็จส ิ้นจุดบร ิการใกล ตัวประชาชน 

๓.  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ ซ่ึงไดแกการ 

ปฏ ิบ ัติราชการท่ีม ุงเนนถ ึงความตองการของประชาชน (citizen survey) 



 
 

 
 

ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนพ ัฒนาบ ุคลากร 

คณะกรรมการจ ัดทําแผนการพัฒนาบ ุคลากรของเทศบาลโพนทองเห ็นสมควรให จ ัดทํา แผนการพัฒนา 

บ ุคลากร โดยให มีขอบเขต เนื้อหาครอบคล ุมในมิติดานต างๆ ดังตอไปนี้ 
๑) การกําหนดหล ักส ูตรการพัฒนาหล ักส ูตรการพัฒนา  ว ิธ ีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ 

ในการ พัฒนาพนกังานเทศบาล  ให มีความสอดคล องกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแตละสายงาน ท่ีดํารงอยู 

ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  ๓  ป 
๒) ให บ ุคลากรของเทศบาลตําบลโพนทอง ตองได ร ับการพัฒนาความร ู ความสามารถใน หลกัส ูตรใด 

หล ักส ูตรหนึ่ง หร ือหลายหล ักส ูตรอยางนอย ป ีละ ๑ คร ั้ง  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณา  ดังนี้ 

(๑) หลกัส ูตรความร ูพ้ืนฐานในการปฏ ิบ ัติราชการ 
(๒) หลกัส ูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีร ับผ ิดชอบ 

(๓) หลกัส ูตรความร ู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

(๔) หลกัส ูตรดานการบรห ิ าร 
(๕) หลกัส ูตรดานค ุณธรรมและจร ิยธรรม 

๓) ว ิธ ีการพัฒนาบ ุคลากร ให เทศบาลตําบลโพนทอง เป ็นหนวยดําเนินการเอง หร ือดําเนินการ 

ร วมก ับ ก.ท.จ. จ ังหว ัดกาฬสินธุ   หรือหนวยงานอ่ืนโดยว ิธ ีการพัฒนาว ิธ ีใดว ิธ ีหนึ่งหร ือหลายว ิธ ีก็ได ตามความจําเป ็น 
และความเหมาะสม ดังนี้ 

(๑) การปฐมนเิทศ 

(๒) การฝ ึกอบรม 
(๓) การศ ึกษาหร ือดูงาน 

(๔) การประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัติการ หร ือการสมัมนา 

(๕) การสอนงาน การให คําปร ึกษาหร ือว ิธ ีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 
๔) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา เทศบาลตําบลโพนทองตองจ ัดสรร งบประมาณสําหร ับ

การพ ัฒนาบุคลากรตามแผนการพ ัฒนาบ ุคลากรอย างช ัดเจนแน นอนโดยคําน ึงถ ึงความประหย ัดค ุ มค า เพ่ือให
การ พัฒนาบ ุคลากรเป ็นไปอยางมีประส ิทธ ิผลและประส ิทธ ิภาพ 

ข้ันตอนการดําเน ินงาน การเตรียมการ

และการวางแผน 

๑) แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจ ัดทําแผนพัฒนาบ ุคลากร 

๒) พิจารณาเหต ุผลและความจําเปน ในการพัฒนาโดยการศ ึกษาว ิเคราะห ด ูว าผู ใต บ ังค ับบญัชา 

แตละคน สมควรตองได ร ับการพ ัฒนาด านใดบ าง จ ึงจะปฏ ิบัติงานไดสําเร็จอยางมีประส ิทธ ิภาพและปฏ ิบัติงานได 
ตามมาตรฐานท่ี กําหนดไว  

๓) กําหนดประเภทของความจําเป ็น ไดแก ดานความร ูท่ัวไปในการปฏ ิบ ัติงาน ดานความร ูและ 

ทักษะ เฉพาะของานในแตละตําแหนง ดานการบร ิหาร ดานค ุณสมบ ัติส วนต ัว และดานค ุณธรรมจร ิยธรรม 



 
 

 

การดําเน ินการพ ัฒนา 

๑) การเล ือกว ิธ ีพ ัฒนาผ ูอยูใตบังค ับบ ัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผ ูบ ังค ับบ ัญชาไดข อม ูลท่ีเป ็นประโยชน 

ตอการ พ ัฒนาผ ูอยู ใตบ ังค ับบัญชา จากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว ผ ูบังค ับบ ัญชาควรนําข อม ูลเหล าน ั้น 
มาพ ิจารณากําหนด กล ุ มเปาหมาย และเร ื่องท่ีผ ู อยูใต บ ังค ับบัญชาจําเปนตองได ร ับการพ ัฒนาไดแก การค ัดเลือก 
กล ุ มบ ุคคลท่ีสมควรจะได รับ พัฒนา และเลือกประเด ็นที จะให ม ีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหร ือว ิธ ีการ 
พัฒนาไดหลายร ูปแบบตามความ เหมาะสม เช น การให ความร ู การส ับเปลี่ยนหนาท่ีความร ับผ ิดชอบ การฝ ึกอบรม 
การดูงาน การประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัติการและ การส ัมมนา เป ็นต น 

๒) ว ิธ ีพ ัฒนาผ ู ใต บังค ับบัญชา ผ ู บ ังค ับบัญชาสามารถพ ัฒนาผ ู อยู ใต บังค ับบัญชา โดยเลอืกแนว 

ทางการ พ ัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทําเป ็นโครงการเพ่ือดําเนินการเอง หร ือเข ารวมสมทบก ับหน วยราชการ 
อ่ืน หร ือว าจาง องค กรเอกชนท่ีมีความร ูความชํานาญเฉพาะด านเป ็นผ ูดําเนินการ 

รายละเอ ียดข้ันตอนการดําเน ินงานการพ ัฒนาบ ุคลากรตามแผนการพ ัฒนาบ ุคลากร มีดังนี้
แผนภาพแสดงขั นตอนการดาํเน ินงานการพ ัฒนาบ ุคลากร 

๑.๑ แตงตั้งคณะทํางาน 

๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจําเป ็น 
๑.๓ กําหนดประเภทของความจําเป ็น 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 
การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง หร ือร วมกันเล ือกร ูปแบบว ิธ ีการท่ีเหมาะสมเช น 

- การปฐมนเิทศ 
- การสอนงาน การให คําปร ึกษา 

- การส ับเปล ี่ยนหนาท่ีร ับผ ิดชอบ 

- การฝ ึกอบรม 
- การดูงาน 

- การประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัติการ/ส ัมมนา 

๒. การดําเน ินการ/ว ิธีดําเน ินการ 
หนวยราชการอ่ืน หรอว าจางเอกชน 

จ ัดให มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือให ทราบถ ึงความสําเร ็จ ความร ูความสามารถ 
และผลการปฏ ิบ ัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบ ุคลากร คณะกรรมการจ ัดทําแผนการพัฒนาบ ุคลากร 

ของเทศบาลตําบลโพนทอง   ไดปฏ ิบ ัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ เร ื่อง 
หลกัเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลจังหวัดกาฬสินธุ  ลงวันท่ี  18  พฤศจิกายน  2545  ในการ
ติดตามและประเมินผล



 

๑.๑ บ ุคลากรท ี่รับ 
ผิดชอบด านต างๆ 

(Man) 

  
๑.๒ งบประมาณท ี่ใช 

ในก ิจกรรมต างๆ 
(Budget) 

  

๑.๓ เวลาท ี่ใชเพ ื่อ 
ดําเนินก ิจกรรม 
ต างๆ (Time) 

  

๑.๔ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยท ี  ี่ใช 

(Innovation and 
Technology) 

 

  
๒.๖ กลไกขับเคลื อนแผนพ ัฒนาบ ุคลากร (Driving 

Mechanism of Personnel Development 
Plan) 

 

๓.๑ บ ุคลากรเก งค ิด 
(รูวิธีคด ิ  คด ิ เป ็น มี 

จ ิตสํานกึท ี่ด ี และมุงมั่น 
ท ี่จะเป ็นคนด ี) 

  
๓.๒ บ ุคลากรเก งคน 

(เขาใจตนเอง เขาใจคน 
อ ื่น รูวิธีทาํงานและอยู 
รวมก ับคนอ ื่นอยางมี 

ความสุข และมุงมั่นท ี่จะ 

รักคนอ ื่น รักองค กร) 

  
 

 

 
 
 

กรอบแนวความค ิดแผนพ ัฒนาบ ุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 

 องคป์ระกอบ  ๑ องค ประกอบ  ๒ อง ค ประกอบ  ๓ องค ประกอบ  ๔ องค ประกอบ  ๕  
 

๑. ทร ัพยากรที่ใช 

(Input) 

๒. ก ิจกรรม 
(Process) 

๓.ผลผลิต 
(Output) 

๔. ผลลัพธ 

(Outcome) 

 
๕. ผลลัพธสด ุ ทาย 
(End Outcome) 

 
 

๒.๑ พ ัฒนาสมรรถนะจำเป ็นพื้นนฐาน 
(Intrinsic Competency) 

 
๒.๒ พ ัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร (Strategy- 

Oriented Competency) 
 

๒.๓ พ ัฒนาสมรรถนะตามภารก ิจหลักหนวยงาน 
(Routine-Oriented Competency) 

 
๒.๔ พ ัฒนาโดยวิธีเร ิ่มจากภายใน (Inside-Out 

Approach) มากกวาวธิีเร ิ่มจากภายนอก 
(Outside-In Approach) 

 
๒.๕ ศ ึกษาแนวโนมป ัญหาและนวัตกรรมเพ ื่อให  

ปรับต ัวเขาก ับสถานการณ ในอนาคตได  
(Proactive Personnel Development Plan) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ บ ุคลากรเก งงาน (มี 
ความรูและท ักษะในการ 
บริหารและปฏ ิบ ัต ิงาน 
ได อยางมีประสิทธิผล) 

 
 

๔.๑ บ ุคลากร มี
จ ิตสํานึกพ ัฒนา 
ตนเองอยาง 
ต อเนื่อง มี
สมรรถนะ ท ี่
สามารถ ขบัเคล่ือน 
ยุทธศาสตรของ 
ทต.โพนทองได 
อยางมี 
ประสิทธิภาพ และ 
มีสมรรถนะท ี่ 
สามารถขับเคล่ือน 
ภารก ิจของ ทต. 
ทองได อยางมี 
ประสิทธิผล” 

 
 

๕.๑ ประชาชนเช ื่อมั่น 
และศรัทธา ในการ

บริหารงาน 
 
 
 
 
 

๕.๒ ได รับความรวมมือ 
ในการบริหารงานจาก 

ประชาชน 
 
 
 

๕.๓ สูการพ ัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
 
 

องค ประกอบด านการขับเคลื่อน (Driving Force Factors) องคป์ระกอบด้านผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดจากการขบัเคลื่อน (Result Factors) 



 

 

       ยุทธศาสตรการพ ัฒนาทรัพยากรบ ุคคล เทศบาลตําบลโพนทอง 
 

ยุทธศาสตรท ี่ ๑ พ ัฒนาขาราชการให มีค ุณภาพในการปฏ ิบ ัติงานและมีค ุณภาพชีวิตท ี่ดี 
 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลการดําเน ินงาน รายละเอ ียดโครงการ 

๑ .๑ แผนงานพ ัฒนาความร ู ใน   

องค กร 

- การดําเนินงานของคณะกรรมการ 

พัฒนาระบบราชการและ 

ย ุทธศาสตร กำลงัคนเทศบาลตำบล 
โพนทอง 

๑.๒ แผนงานจ ัดทำระบบแผนและ 
 
 
 
 
 
 
 

 

- กองงาน/ส วนราชการในเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ก อ งง าน /ส  วน ร าช ก าร ส ั ง กั ด 

ประสานการพ ัฒนาระบบราชการ 

กองงานต างๆ ในส ังก ัดเทศบาล 

ตําบลโพนทอง 

- การจ ัดทำแผนพ ัฒนาบ ุคลากรใน 

ส ังกัด ตําบลโพนทอง สามารถจ ัดทํา เทศบาลตําบลโพนทองจ ัดทํา 
 แผนปฏ ิบตั ิการ เพ่ือเปนแนวทางใน แผนพัฒนาบ ุคลากรในส ังกัด 
 ก า ร พั ฒนบ ุคลากรในส ัง กั ด  

 ป ีงบประมาณ 2561 -2563  

  

- ท ุกกองงาน/หน วยงานม ีการหา 
 

- การห าความ จำเป ็ น (Training ความจําเปน(Training Need) และ - ท ุกกองงานจ ัดให ม ีการหาความ 

Need) ในการพัฒนาบ ุคลากร มีเอกสารแสดงข ั้นตอนการหาความ จำเป ็นเบ ื้องต น (Training Need) 

จำเป ็นในการพัฒนาบ ุคลกรในส ังก ัด ในการพ ัฒนาบ ุคลากรและใช เป ็น 

เพ ื่อเปนข อม ูลเบ ื้องต นในการจัดทำ ข อม ูลในการจัดทำแผนการพัฒนา 

  แผนพัฒนาบ ุคลากร บุคลากรในส ังกัด 



 

 
 

 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลการดําเน ินงาน รายละเอ ียดโครงการ 

- การประช ุมประสานแผนพ ัฒนา -  มี แ ผ น ก า ร พั ฒนา บ ุค ล าก ร - จ ัดประช ุมกองงาน /หน  วยงาน 

บ ุคลากร ประจำป ีงบประมาณของท ุกกอง จ ั ด ทำ  แ ผ น พั ฒ น า บ ุ ค ล า ก ร 
 งาน/หนวยงาน ป ีงบประมาณ 2561-2563 
 - ม ีแนวทางการประสานการพ ัฒนา  

 บ ุ ค ล ก ร ป ระ จำป ี ง บ ป ร ะ ม าณ  

 2561 -2563  

 - มี ฐ าน ข  อ มู ล บ ุ ค ล าก ร ท่ี เป ็ น - ท ุกกองงาน /หน วยงาน จ ัดทำ  

- การจ ัดระบบฐานข อม ูลบ ุคลากร ป ัจจ ุบ ัน ครอบคล ุมท ุกกองงาน/ ข อ มู ล บ ุคล าก รในส ั งกั ดให  เป ็ น 

เทศบาลตําบลโพนทอง หน วยงานในส ังก ัด พ้ืนท่ีเทศบาล ป ัจจุบนัครบถ วนและสามารถนำมา 
ตําบลโพนทอง ปร ับใช ไดทันที 

๑.๓ แผนงานด านการบร ิหารงาน  
 
 
 

- ม ีการแต งตัง้รับโอน (ย าย) 

  

 
 
 
 

- ท ุกกองงานจัดทำข อม ูลบ ุคลากร 

บ ุคลากร 

- การแต  งตั้งรับโอน (ย าย) 

  ภายในส ังกัด/กอง ส ังกัดทุกระดับ/กอง ในส ังกัดให เป ็นปจจบ ุ  ันครบถ วนและ 
  สามารถนํามาปร ับใช ไดทันที 

 
 

- การเล ื่อนข้ันเงินเด ือนข าราชการ 

 
 

- มีการเล ื่อนข ั้นเ ง ินเ ดือน 

 
 

- จ ั ง ห ว ั ด เล ื่ อ น ข ั้ น เ ง ิ น เด ือ น 

ในส ังกัด ข าราชการในส ังกัด ข าราชการท ุกระด ับในสงัก ัดและให  
  ข อค ิ ดเห ็นป ระกอ บ การแต  งตัง้ 
  ข  าร าช ก าร ร ะ ด ับ ห ั ว ห น าส  ว น 
  ราชการ 

 

- การดําเนินการทางว ินัย 
 

- มีการดําเนินการทางว ินัย 
 

- น า ย ก เ ท ศ ม น ต ร ี ส า ม า ร ถ 
  ดำ  เ นิ น ก า ร ท า ง ว ิ นั ย สำ  ห ร ั บ 
  ข าราชการท องถ ิ่นและบ ุคลกรใน 
  ส ังกัด 

 

- การสรรหา และเล ือกสรรบ ุคลากร 
 

- มี ก าร ส ร ร ห าแ ล ะ เล ื อ ก ส ร ร 
 

- ดำเน ินการคัดเลือกและสอบ

 ในส ังกัด บ ุคลากรในส ังก ัด ให ครบท ุกอ ัตรา บ ุคลากรในส ังก ัดให ครบท ุกอ ัตรา 

ตําแหนงงานท่ีว าง ตําแหนงงานท่ีว าง 



 

 
 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลการดําเน ินงาน รายละเอ ียดโครงการ 

๑.๔ แผนงานด านพ ัฒนาบ ุคลากร   

ศ ึกษ า ดู งา น ภ า ย ใน /ภ า ย น อ ก 

หน วยงาน 

 
 

- โครงก ารพั ฒ นาบ ุคลก ร โดย 
 

- ม ีข าราชการ/บ ุคลากรท่ีเข าร ับ 
 

- ม ีข าราชการ/บ ุคลากรท่ีเข าร ับ 

ก าร ศ ึ ก ษ าด ูง าน /ฝ ึ ก อ บ ร ม กั บ การอบรมด ูงานก ับหน วยงานใน การอบรมด ูงานก ับหน วยงานใน 

หนวยงาน ประเทศ ประเทศ 

    

๑.๕ แผนงานพ ัฒนาด านค ุณธรรม - พน ักงานเทศบาลแ ล ะ พ นั ก ง า น 

    

- จ ัดทำโครงการฝ ึกอบรมและส ง 

จริยธรรม และธรรมาภ ิบาล  จ  าง มี ค ุ ณ ธ ร ร มจริยธรรมและ

   

บ ุคลากรเข าร วมการฝ ึกอบรมก ับ 
 จริยธรรม และธรรมาภ ิบาล ในการ

 

หนวยงานท่ีเก่ียวข อง 
 ทํางานในองคกร  
   

   

   

   



 
 

 
 

ยุทธศาสตรท ี่ ๒ ยุทธศาสตรด านการฝ ึกอบรม 
 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลการดําเน ินงาน รายละเอ ียดโครงการ 

๒.๑ แผนงานฝ ึกอบรมบ ุคลากร - มีการจัดการฝ ึกอบรมสมัมนาจัด - กรมส งเสร ิมการปกครองทองถ ิ่น 

ตามความจําเป ็น (หลักสูตรกลาง) ประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ หร ือการให  จัดทำหลกัสตูรกลาง เพ ื่อใหความร ู 
 ค วาม ร ู  ใน ล ั ก ษ ณ ะ ข อ งก าร จ ั ด แก ประชาชนและบ ุลากรในส ังก ัด 
 หล ักส ูตรต างๆ แก ข าราชการและ กองงาน/หนวยงานต างๆ 
 บคุลากรในสงัก ัด ตามความจําเป ็น  

 และเป ็นประโยชน ก ับหน วยงาน  

 โดยกรมส งเสริมการปกครองทองถ ิ่น  

 จ ัดทําเป ็นหล ักส ูตรกลาง  

 
 

๒.๒ แผนงานฝ ึกอบรมบ ุคลกรใน 

 
 

- ม ีการจ ัดการฝ ึกอบรม ส ัมมนา 

 
 

- ส วนราชการ/หน วยงานจ ัดทำ  

ส ังก ัดหน วยงานต างๆ (หล ักส ูตร จ ัดประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการหร ือให  หล ักส ูตรเฉพ าะด านเพ่ือพ ัฒ นา 
เฉพาะดาน) ค วาม ร ู  ใน ล ั ก ษ ณ ะ ข อ งก าร จ ั ด บคุลากรในสงัก ัด เป ็นการเพ่ิมและ 

ห ล ัก ส ูต รต างๆ โดย จ ั ดทำ เป ็ น พ ัฒนาศ ักยภาพในการปฏ ิบ ัต ิใหแก 

หล ักส ูตรเฉพาะด าน เช น ด านการ บ ุคลากรในส ังกัด 

พ ัฒนาช ุมชน ด านสาธารณสขุ ด าน 

การเกษตร 



  

 
 

ยุทธศาสตรท ี่ ๓  ยุทธศาสตรด านการสรางองค กรแห งการเรียนรู 
 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัดผลการดําเน ินงาน รายละเอ ียดโครงการ 

๓.๑ แผนงานจ ัดการความร ูเพ ื่อ - ม ีก ารจ ัดทำแผนก ารจ ัดก าร - จ ัดให ม ีคณะทำงานจัดทำระบบ 

สน ับสน ุนประเด ็นย ุทธศาสตร และ ความ ร ู  เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ป ร ะ เด็ น การบร ิหารความร ู เพ ื่อสน ับสน ุน 

การพ ัฒนากําลังคน ยุทธศาสตร ประเด ็นย ุทธศาสตร การพ ัฒ นา 
  จ ังหว ัดกาฬสนิธุ 

 
 
๓.๒ แผนงานสร างเคร ือข ายความ 

  

รวมม ือในการพ ัฒนากำลังคน เพ ื่อ   

สน ับ สน ุนป ระเด ็นยุ ทธศาส ต ร   

จังหว ัด   

 

- โค ร ง ก าร ค ว าม ร  วม มื อ ท า ง 
 

- มีการจ ัดทําโครงการความร วมมือ 
 

- สน ับสนุนใหม ีการจัดทำโครงการ 

ว ิชาการระหว างหน วยงานต างๆ ใน ทางว ิชาการระหว างหนวยงานตางๆ ความร วมม ือทางว ิชาการระหว าง 

ส ังกัดพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลโพนทอง ในส ังกัดพ้ืนท่ี หน วยงานต างๆ ในสงัก ัดพ้ืนท่ี เป ็น 
  การแสวงหาความร วมม ือในการ 
  พ ัฒนาบ ุคลการระหว างหน วยงาน 
  ตางๆ 

 

- โค ร ง ก าร ค ว าม ร  วม มื อ ท า ง 
 

- มีการจ ัดทําโครงการความร วมมือ 
 

- จ ัดให ม ีการจัดทำโครงการความ 

ว ิชาการระหว างเทศบาลตําบลโพน

 

ทางว ิชาการระหว างหน วยงานและ ร  ว ม มื อ ท า ง ว ิ ช า ก า ร ร ะ ห ว  า ง 

ทองและหน วยงานภายนอกท้ัง 

  

หนวยงานภายนอก หน วยงานและองค กรภายนอก เพ่ือ 
ภาครัฐและเอกชน เป ็นการแสดงความร วมม ือและสร าง 

เคร ือข ายการพัฒนาบ ุคลากร 



  

 
 
… 

 

 
 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินยุทธศาสตรการพ ัฒนาทรัพยากร
บ ุคคล 

เทศบาลตําบลโพนทองได กําหนดโครงการสร างการบร ิหารจ ัดการ และแนวทางการติดตาม

ประเม ิน 
เพ่ือใช เป ็นเคร ื่องมือว ัดความสําเร ็จของแผนย ุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบ ุคคล ว าบรรล ุเป าหมายท่ีตั้งไว 
หร ือไม มากนอยเพียงใด โดยไดกําหนดแนวทางไว  ดังนี้ 

การบริหารจัดการ 
การบร ิหารจ ัดการและติดตามผลการทํางานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทร ัพยากร

บ ุคคล ของเทศบาลตําบลโพนทอง ดังนี้ 

๑. ให ม ีการตั้งคณะกรรมการต ิดตามประเม ินตามย ุทธศาสตรการพ ัฒนาทร ัพยากรบ ุคคล ทํา 
หน าท่ี ว ิเคราะห และวางระบบการต ิดตามประเม ินผล และรายงานผลการทํางานต อคณะกรรมการ
พ ัฒนา ย ุทธศาสตร การพ ัฒนากําล ังคน เทศบาลตําบลโพนทองโดยม ีผ ังโครงสรางองค กรและการบริหาร
จัดการ และการ ติดตามประเมินผล แสดงดังร ูปท่ี 

 
 
 
 

นายกเทศมนตรีตําบลโพนทอง  

               (CEO) 
    
 
 
 

              ปลัดเทศบาลตําบลโพนทอง 
                           (CKO) 

 
 
 

         ……… 

 

คณะกรรมการพ ัฒนา 
ยุทธศาสตรกำลังคน 

 
 
 
 

                 การบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
สําน ักงานปลัดเทศบาล               กองคลัง                  กองชาง             กองการศ ึกษา       กองสาธารณสุขฯ 

                                                                                                                                

หนวยตรวจสอบ
ภายใน 



 
 

 
 

ร ูปท่ีแสดงโครงสร างองค กรและการบร ิหารจ ัดการและการติดตามประเมินผล 
 
 

สายการบ ังค ับบ ัญชาโดยตรง 

…………………..... การประสานงาน 

Flow ของการรายงาน 
 
 
 
 

๑. ใหคณะทํางานติดตามประเม ินผลแผนย ุทธศาสตร การพ ัฒนากําล ังคนรายงานผลการทํางาน 
ตอคณะกรรมการพัฒนาแผนย ุทธศาสตรการพ ัฒนากําล ังคนเทศบาลตําบลโพนทองและผ ูบร ิหารระดับส ูงเป ็น
ประจําทุก ๓  เดือน 

๒. เพ่ือให การพัฒนางานด านการบร ิหารทร ัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลโพนทองดําเนินการไป 
ตามแผนแมบทฯ ดังกล าวอยางมีประส ิทธ ิภาพและบ ังเกิดผลในทางปฏ ิบ ัติจึงตองดําเนินการตอไป 

๓.  จัดทําแผนปฏ ิบ ัต ิการประจําปด านการบริหารทร ัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลโพนทองท่ี 

สอดคล องกับแผนแมบทฯ เพ่ือเกิดความช ัดเจนในการดําเนินงานและประสานงาน 
๔.  สรางความเข าใจแก ผ ู เกี ยวข องท ุกสวนราชการ เพ่ือใหม ีความร ู ความเข าใจยอมรับและนํา

แผนไปส ูการปฏ ิบ ัติ 
 
 

การตดิตามประเมินผล 

เพ่ือใหการติดตามประเมินผลมีประส ิทธ ิภาพ จ ึงตองม ีการดําเนนิงานดังตอไปนี้ 

๑. กําหนดต ัวชี้ว ัดเพ่ือเปนเครื่องม ือว ัดความสําเร็จและผลกระทบของการดําเน ินการตามแผน 
แมบทฯ ของเทศบาลตําบลโพนทอง โดยกําหนดตัวช ี้ว ัดเป ็น ๑ ระดับ ดังนี้ 

- ต ัวชี้ว ัดเปาหมายระดับยุทธศาสตร  ซ่ึงเปนการว ัดประส ิทธ ิผลของแตละย ุทธศาสตร การพ ัฒนา 

(Output) 
- ตัวช ี้ว ัดระดับโครงการ เป ็นการว ัดความสําเร ็จและผลกระทบของโครงการ 



 
 
 

 
 
 
 
 
       
 
         
 
 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 

                                                                                                                                      

แผนพ ัฒนาบ ุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง     
อําเภอเมือง   จังหวดักาฬสินธุ 

 

สวนท ี่ ๑ 

๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ ังหว ัดกาฬสินธุ เร ื่อง หล ักเกณฑและเง ื่อนไข 
เกี ยวก ับการบริหารงานบ ุคคลของเทศบาล ลงว ันท่ี  18 พฤศจ ิกายน ๒๕๔๕ ส วนท่ี ๔ การพ ัฒนาพน ักงาน 

เทศบาล ข อ ๒๘๘ – ๓๒๖ กาํหนดให เทศบาลตำบลม ีการพ ัฒนาผ ู ได รับการบรรจเุปนข าราชการเป ็นพน ักงาน

เทศบาลก อนมอบหมายหน าท ี่ใหปฏ ิบัติ เพ่ือให ร ู ระเบ ียบแบบแผนของทางราชการ หลกั และว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิบทบาท

และหนาท่ีของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธ ิปไตยอันมีพระมหากษ ัตริยเป ็นประมุข และแนวทางการปฏ ิบ ัติ 

ตนเพ่ือเป ็นพนักงานเทศบาลท่ีดี โดยการพัฒนาพนักงานเทศบาลตองดําเนินการพัฒนาใหครบถ วนตามหล ักส ูตรท่ี 

กําหนด เช น การพ ัฒนาดานความร ูพ้ืนฐานในการปฏ ิบ ัต ิราชการ ให ใช ว ิธ ีการฝ ึกอบรมในห องอบรม การฝ ึกอบรม 

ทางไกล หรือการพ ัฒนาตนเองก ็ได หากเทศบาลตําบลม ีความประสงค จะพ ัฒนาเพ่ิมเต ิมใหสอดคลองก ับความ 

จําเป ็นในการพัฒนาของแตละเทศบาลตําบลก็ให กระทําได ท้ังนี้ เทศบาลตําบลท่ีจะดําเนินการจะตองใช หล ักส ูตร 

ท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ ังหว ัด) กําหนดเป ็นหล ักส ูตรหลก ั  และเพ่ิมเติมหลกัส ูตรตามความจําเปน  ท่ี 
เทศบาลพ ิจารณาเห ็นว าม ีความเหมาะสมต อไป การพัฒนาพน ักงานเทศบาลเก่ียวกับการปฏ ิบ ัต ิงานในหนาท่ี ให  
เทศบาลตําบลสามารถเลอืกใช ว ิธ ีการพ ัฒนาอ ื่นๆได เช น การพ ัฒนาโดยผ ู บังค ับบ ัญชา และการฝกภาคสนาม 
และอาจกระทําได โดยคณะกรรมการกลางพน ักงานเทศบาล(ก.ท.) สําน ักงานคณะกรรมการพน ักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ ังหว ัด) เทศบาลตําบลต นส ังก ัด หรือสําน ักงานคณะกรรมการพน ักงานเทศบาล(ก,ท.จังหว ัด) ร วมก ับ
เทศบาลตําบลตนส ังกัด หร ือเทศบาลตนส ังกัดร วมก ับส วนราชการอ่ืนหร ือภาคเอกชนก็ได 

๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ ังหว ัดกาฬสินธุ เร ื่อง หล ักเกณฑและเง ื่อนไข 
เก่ียวกับการบร ิหารงานบุคคลของเทศบาล ลงว ันท่ี 18 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส วนท่ี ๔ การพ ัฒนาพน ักงาน 
เทศบาล ข อ ๒๙๙ ใหเทศบาลจัดทําแผนการพ ัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมความร ู ทักษะ ท ัศนคติ ท่ีดี 
ค ุณธรรมและจร ิยธรรม อันจะทําให ปฏ ิบ ัติหนาท่ีราชการในตําแหนงนั้นไดอย างม ีประส ิทธ ิภาพ 

๑.๓ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจ ังหว ัดกาฬสินธุ   ในการประช ุมคร ั้งท่ี  9/2560  เม่ือว ันท่ี 
27  ก ันยายน 2560   ได ม ีมต ิเหต ุชอบรางแผนพ ัฒนาบ ุคลากรเทศบาลตําบลโพนทอง (รอบปงบประมาณ 2561 
– 2563) 

ในการจ ัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต องกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพ ัฒนาพน ักงาน 
เทศบาลท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนดให เป ็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามกรอบของ
แผนอัตรากําล ังของเทศบาลตําบลนั้น 

จากหล ักการและเหต ุผลด ังกล าว เทศบาลตําบลโพนทองจ ึงหาความจําเป ็นในการพ ัฒนาบ ุคลากรของ เทศบาล

ตําบล การศ ึกษาว ิเคราะหถ ึงความจําเป ็นท่ีจะต องพัฒนาบ ุคลากรเทศบาลตําบลตําแหนงตางๆ ท้ังในฐานะ ตัวบ ุคคล 

และฐานะตําแหน งตามท่ีกําหนดในสวนราชการตามแผนอ ัตรากําล ังของเทศบาลตําบล ตลอดท้ังความจําเป ็นในด าน

ความร ูความสามารถทั วไปในการปฏ ิบัติงาน ด านความร ูความสามารถและท ักษะเฉพาะของงานใน แตละตําแหนง 

ดานการบร ิหาร และดานค ุณธรรมและจร ิยธรรม จ ึงจ ัดทําแผนพัฒนาบ ุคลกรของเทศบาลตําบลข ึ้น 



 

สวนท ี่ ๒ 

ว ัตถ ุประสงค และเป าหมายการพ ัฒนา 
๑.  ว ัตถ ุประสงค  

๑.  เพ่ือให ผ ู เข าร ับการบรรจุแต งตั งเข าร ับราชการเปนพน ักงานเทศบาลได เรียนรู แบบแผนของ 

ทางราชการ หล ักและว ิธ ีการปฏ ิบ ัติราชการ เข าใจถ ึงบทบาทและหนาท่ีและแนวทางการปฏ ิบ ัติตนเป ็นข าราชการท่ี 
ดี ตามหล ักส ูตรท่ี ก.ท.กําหนด 

๒. เพ่ือใช เป ็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพน ักงานเทศบาล พนักงานจ างเทศบาลตําบลโพนทอง 

๓. เพื อพัฒนาและยกระด ับข ีดความสามารถของบ ุคลากรทุกคน ปฏ ิบ ัติหนาท่ีด วยความซ ื่อส ัตย 
 ส ุจร ิต ยุต ิธรรม เส ียสละ โปร งใส พร อมร ับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชนส วนรวมมากกว า

ประโยชนส วนตน  
 ๔. เพ่ือให ผ ูบ ังค ับบ ัญชามีหนาที พัฒนาผ ู อยูใตบ ังค ับบ ัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความร ู ทักษะ ท ัศนคต ิท่ี

ดี ค ุณธรรมและจร ิยธรรม อันจะทําให ปฏ ิบ ัติหนาท่ีราชการไดอย างม ีประส ิทธ ิภาพ 
๕.  เพ่ือใหผ ูบ ังค ับบ ัญชาทุกระดับมีหนาท่ีร ับผ ิดชอบในการควบค ุม ดูแล และการพัฒนาผ ูอยูใต 

บ ังค ับบญัชาท่ีอยูภายใตบังค ับบ ัญชาโดยตรง รวมท ั้งผ ูอยูใตบ ังค ับบ ัญชาท่ีเพิ งยายหร ือโอนมาดํารง
ตําแหน ง ซ่ึงอยู ภายใตการบ ังค ับบ ัญชาของตน 
๖. เพ่ือพัฒนาคณะผ ู บริหารและสมาช ิกสภาเทศบาลตําบลโพนทองใหมีความสามารถในการ

บร ิหารงาน อยางมีประส ิทธ ิภาพ 
 
 

๒.  เป าหมายการพ ัฒนา 

๑.  พนักงานเทศบาลท่ีได ร ับการบรรจแ ุ 

ทางราชการ หล ักและว ิธ ีการปฏ ิบ ัติราชการ 

 
 
แตงตั้งข าราชการเปนพน ักงานเทศบาลเข าใจแบบแผนของ 

๒.  เพ่ือส งเสร ิมให พนักงานเทศบาล และพนักงานจ าง มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
๓.  เพ่ือใหบ ุคลากรมีการปฏ ิบ ัติหนาท่ีไดอยางถ ูกตอง ลดปญหาในการปฏ ิบ ัติงาน โดยยึด 

ประโยชนของส วนรวม 
๔.  เพ่ือใหผ ูบ ังค ับบ ัญชาและผ ูอยูใตบังค ับบ ัญชา มีความพร อมในการปฏ ิบ ัติงานในระดับท่ีส ูงข ึ้น 

๕.  เพ่ือใหการประสานการท างานเป ็นทีมและปฏ ิบ ัติหนาท่ีอยางสอดคล องกันและเป ็นระบบ 

๖.  เพ่ือพัฒนาส งเสร ิมความร ูความสามารถดานการบร ิหารให แกคณะผ ูบร ิหารและสมาช ิกสภา 
เทศบาลตําบลโพนทอง



 

 
โครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงานของเทศบาลตําบลโพนทอง เพ่ือรองรับภารก ิจ 

ตามอํานาจหนาท่ีความร ับผ ิดชอบ ให สามารถแกป ัญหาของจ ังหว ัดกาฬสินธุได อยางมีประส ิทธ ิภาพ ประกอบดวย 

๓.๒.๑ สําน ักปล ัดเทศบาล 
๓.๒.๒ กองคล ัง 

๓.๒.๓ กองช าง 

๓.๒.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

3.2.5 กองการศ ึกษา 

3.2.6  หนวยตรวจสอบภายใน 
กําหนดตําแหน งในสายงานต าง ๆ จํานวนตําแหนงและระดับตําแหน งใหเหมาะสมก ับภาระหน าท่ีความ 

ร ับผ ิดชอบ ปริมาณงานและค ุณภาพของงาน รวมท้ังสรางความก าวหน าในสายอาช ีพของกล ุ มงานต าง ๆ เหต ุผล 
และความจําเป ็นท ี่จะตองมีตําแหน งเพิ มข้ึนจากเดิม เช น มีกฎหมายอะไรท่ีใหอํานาจแกส วนราชการนั้นเพ่ิมข ึ้น มี 
งานใหม ตามแผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและสังคมแหงชาติ ตามมต ิคณะรัฐมนตร ี ตามโครงการความช วยเหลือจาก 
ต างประเทศ หรือเปนข อผูกพ ันก ับรัฐด านใด หรือรองรับการดําเน ินงานตามกลย ุทธ ท่ีสอดคลองก ับย ุทธศาสตร  
เทศบาลตําบลโพนทองในด านใด หรือตามนโยบายของผ ู บร ิหาร งานเด ิมม ีอะไรบาง ท ี่ม ีปร ิมาณงาน เพ่ิมข้ึนจนเก ิน
กว าอัตรากําล ังเจาหน าท่ีท่ีมีอยู เด ิมจะปฏ ิบัต ิใหสําเร็จล ุลวงลงได เช น การเพ่ิมโครงการหรือมีการเพ่ิมหนวยงานข ึ้นมา
ใหมตามกฎระเบ ียบ กฎหมาย เพ่ือขยายขอบเขตการปฏ ิบ ัติงาน เป ็นต น 

๓.๓.๑  สําน ักปล ัดเทศบาล มีพนักงานเทศบาล 9  อัตรา   ประกอบดวย 

          พนักงานเทศบาล 
๑. ห ัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบร ิหารงานท่ัวไป อํานวยการระดับตน) จาํนวน ๑ อัตรา 

 2.ห ัวหนาฝายอํานวยการ  (นักบร ิหารงานท่ัวไป  อํานวยการระดับตน ) จาํนวน ๑ อัตรา 

 3.นิต ิกรชาํนาญการ        จาํนวน ๑ อัตรา 

๔. นักพัฒนาช ุมชนชํานาญการ        จาํนวน ๑ อัตรา 

๕. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ        จาํนวน ๑ อัตรา 

                                6.นักวิชาการเกษตรชํานาญการ        จาํนวน ๑ อัตรา 

                                7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ         จาํนวน ๑ อัตรา 

                                 8.นักการจัดการท่ัวไปปฏิบัติการ       จาํนวน ๑ อัตรา 

                                 9.เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                                                จํานวน ๑  อัตรา           
๓.๒.๒ กองคล ัง มีพนักงานเทศบาล 6 อัตรา  
พนักงานเทศบาล 

                      ๑. ผ ูอํานวยการกองคล ัง(นักบร ิหารงานการคล ัง อํานวยการระดับตน)             จํานวน ๑ อัตรา 

                      ๒. หัวหนาฝายบริหารงานการคลัง(นักบริหารงานการคลัง อํานวยการระดับตน) จํานวน ๑ อัตรา 

                      ๓. นักว ิชาการพัสดุชํานาญการ                                                          จํานวน ๑ อัตรา 

                      4. นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                                                       จํานวน ๑ อัตรา 

                      ๔. เจาพนักงานการเง ินและบ ัญช ีชํานาญงาน       จํานวน ๑ อัตรา 

                      5.เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน                                                 จํานวน ๑ อัตรา 

                      6. เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                                                        จํานวน ๑ อัตรา 
 

   



 

  ๓.๒.๓ กองช าง มีพนักงานเทศบาล 4 อัตรา  ประกอบดวย 
  พนักงานเทศบาล 

๑. ผ ูอํานวยการกองช าง (นักบร ิหารงานช าง อํานวยการระดับตน)  จํานวน  ๑ อัตรา 
                   ๒. หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง (นักบริหารงานชาง  อํานวยการระดับตน) จํานวน  1  อัตรา 

3.  นายช างโยธาชํานาญงาน      จํานวน  1  อัตรา 
4.   เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน     จํานวน  1  อัตรา 
3.2.4  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  มีพนักงานเทศบาล  จํานวน  3  อัตรา   

  พนักงานเทศบาล 
1. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (นักบริหารงานสาธารณสุข  อํานวยการระดับตน) 

จํานวน  1  อัตรา 
2. หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข  (นักบริหารงานสาธารณสุข  อํานวยการระดับตน)   

จํานวน  1  อัตรา 
  3.   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ                 จํานวน  1  อัตรา       
            ๓.๒.5. กองการศ ึกษา มีพนักงานเทศบาล 4 อัตรา พนักงานจ าง  1  อัตรา ประกอบดวย 

พนักงานเทศบาล 

๑. ผูอํานวยการกองการศ ึกษา(นักบร ิหารการศ ึกษา  อํานวยการระดับตน) จํานวน  1  อัตรา 
๒. นักว ิชาการศ ึกษาชาํนาญการ         จํานวน  1  อัตรา 

      3. ครูผูชวย              จํานวน  2  อัตรา 
  3.2.6. หนวยตรวจสอบภายใน  มีพนักงานเทศบาล  จํานวน  1  อัตรา  ประกอบดวย 
  พนักงานเทศบาล 
     1. นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ         จํานวน  1  อัตรา 
 

       กําหนดประเภทตําแหน งพน ักงานจางจํานวนตําแหน งให เหมาะสมก ับภารก ิจ อํานาจหน าท่ี ความ 
ร ับผ ิดชอบ ปร ิมาณงานและค ุณภาพของงานให เหมาะสมกับโครงสร างส วนราชการขององค กรปกครองส วนท องถ ิ่น 
ประกอบดวย 

๑. สําน ักปลัดเทศบาล 

กําหนดประเภทตําแหน งพน ักงานจางจํานวนตําแหน งให เหมาะสมก ับภารก ิจ อํานาจหน าท่ี ความ 
ร ับผ ิดชอบ ปร ิมาณงานและค ุณภาพของงานให เหมาะสมกับโครงสร างส วนราชการขององค กรปกครองส วนท องถ ิ่น 
ประกอบดวย 

๑.  สําน ักปลัดเทศบาล 

                               พนักงานจางตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 

                                1. ผูชวยนักวิชาการเกษตร                                                     จาํนวน ๑ อัตรา 

                                2. ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล                                                   จาํนวน ๑ อัตรา   

                               3. ผูชวยเจาพนักงานพัฒนาชุมชน      จาํนวน ๑ อัตรา  

                                พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) 

            4. พนักงานขับรถยนต                      จํานวน 2 อัตรา 

 

 

 

2. กองคลัง 



 

พน ักงานจางตามภารก ิจ (คุณวุฒิ) 

                           1. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ                             จํานวน  1  อัตรา 

                           2. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได                                         จํานวน  1  อัตรา 

3. กองชาง 

พน ักงานจางตามภารก ิจ (คุณวุฒิ) 
1.   ผูชวยนายชางสํารวจ      จํานวน  1  อัตรา 
2.   ผูชวยนายชางเขียนแบบ     จํานวน  1  อัตรา 
3.   ผูชวยเจาพนักงานประปา     จํานวน  1  อัตรา 
4.   ผูชวยนายชางไฟฟา      จํานวน  1  อัตรา 
5.   ผูชวยนายชางโยธา      จํานวน  1  อัตรา 
  พนักงานจางตามภารกิจ (ทักษะ) 
6.  พนักงานขับรถยนต (รถกระเชาไฟฟา)    จํานวน  1  อัตรา 

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

พน ักงานจางตามภารก ิจ (ท ักษะ) 
 1.  พนักงานขับรถยนต (ขยะ)                                จํานวน  2  อัตรา  
5.กองการศ ึกษา 

พน ักงานจางตามภารก ิจ (ท ักษะ) 

                              ๑. ผูดูแลเด็ก (ทักษะ)  จํานวน  1  อัตรา



 
 

- แนวทางพัฒนาการดําเนินงานตามแผน  แนวทางการพัฒนาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา พ.ศ.2561-2563 ดังนี้ 

 ควรมีการถายทอดแผนยุทธศาสตรพัฒนาบุคลากรใหไดรับทราบอยางท่ัวถึง เชน มีการ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอดใหกับพนักงานทุกระดับ 

 ควรมีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ เพ่ือใหสามารถนําแผนนําไปสูการปฏิบัติ

อยางตรงเปาหมาย 

 ควรมีการการวิเคราะห จัดระบบ โครงสรางของการทํางาน ภารกิจของงานเฉพาะงาน 

การเพ่ิมสมรรถนะของงาน 

 ควรใชหลักคุณธรรม (หลักความรูความสามารถ ความเสมอภาค และความยุติธรรม)  

 ควรการศึกษารายละเอียดในการบริหารจัดการตามกรอบอัตรากําลัง พรอมท้ังการ

กําหนดคุณสมบัติใหชัดเจนและจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอจํานวนบุคลากรใน

ตําแหนงตาง ๆ  

 ควรมีการอบรมความรูใหแกพนักงานท่ีบรรจุใหม เพ่ือใหเขาในวัฒนธรรมองคกร 

 ควรมีการเพ่ิมงบประมาณคาใชจายดานการอบรมศักยภาพ  

 ควรวางระบบประเมินสมรรถนะ เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน 

 ควรประเมินผลงานตามประสิทธิภาพของการทํางาน 

 ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง (รวบรวมผลไว 1-3 ป) 

 ควรมีการบริหารจัดการองคความรูในรูปแบบท่ีไมเปนทางการ เชน การพบปะประชุม

อยางไมเปนทางการ หรือการทานขาวกลางวันดวยกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางไมเปน

ทางการ 

 ควรมีการปรับทัศนคติของบุคลากรในองคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

 ควรการประชุมเครือขายชุมชนสัมพันธ เชิญผูแทนของแตละแผนกเขารวม 

 ควรมีการวิเคราะหงานใหตรงเวลาตามกําหนด 
 

   
 
 
 
 



 

 
 

สวนท ี่ ๓ 

หลักสูตรการพ ัฒนา ว ิธีการพ ัฒนาและระยะเวลาดําเน ินการพ ัฒนางบประมาณในการดําเน ินการ 

พ ัฒนาและการติดตามและประเมินผล 
(๑) หลกัส ูตรความร ูพ้ืนฐานท่ีในการปฏ ิบ ัติราชการ 
(๒) หลกัส ูตรความร ูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

(๓) หลกัส ูตรดานการบรห ิ าร 
(๔) หลกัส ูตรดานค ุณธรรมและจร ิยธรรม 

 

 เครื่องมือการพ ัฒนาบ ุคลากร ( Development Tools) 
เคร ื่องมือในการพัฒนาบ ุคลากร แบ งออกเป ็น ๒ กล ุม ดังแผนภ ูมิตอไปนี้ 

 
 

เคร่ืองม ือการพัฒนาบุคลากร 

(Development Tools) 
 
 
 
 
 

การฝกอบรมในห องเรียน 
(Classroom Training) 

เคร่ืองม ืออ ื่นๆ ท ี่ไม ใชการ
ฝกอบรมในห องเรียน (Non 
Classroom Training) 

 
 

กองฝกอบรมเปนผูรับผดิชอบ 

ความร ู อยูต ิดต ัวไม นานประมาณ ๑ 

– ๒ สัปดาห 
 

การเร ียนร ูระยะสั้น  (Short 

Term Learning) 

 

ผูบังค ับบัญชาหรือห ัวหน างานและบุคลากรเปนผูรับผิดชอบ 

การเร ียนร ูระยะยาว (Long Term Learning) ไดแก  

การสอนงาน (Coaching) 

การฝกอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training : OJT) 
โปรแกรมองคกรพ่ีเลี้ยง (Mentoring Program) 
การเพ่ิมค ุณคาในงาน (Job Enrichment) การ
เพ่ิมปร ิมาณงาน (Job Enlargement) การ
มอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
การหม ุนเว ียนงาน (Job Rotation) 
การใหคำปร ึกษาแนะนำ (Consulting) การ
ต ิดตาม/สังเกต (Job Shadowing) การทำ
ก ิจกรรม (Activity) การเร ียนร ูด วยตนเอง 
(Self Learning) การเปนว ิทยากรภายใน 
(Internal Trainer) การด ูงานนอกสถานท่ี 
(Site Visit) การใหขอม ูลปอนกลับ 
(Feedback) การฝกงานก ับผูเช่ียวชาญ 
(Counterpart) 

การเปร ียบเทียบก ับคูแขง / คูเปร ียบเทียบ (Benchmarking) 

การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar) 



 

 
 

ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพ ัฒนาบ ุคลากร 

เครื่องมือการพ ัฒนา 

บ ุคลากร 

 

ลักษณะเฉพาะ 
 

ว ัตถ ุประสงค /เป าหมาย 

๑. การฝ ึกอบรมในหองเร ียน เนนการเร ียนร ูจากผเ ู ร ียน ๑. ปร ับปรง ุ จ ุดออนหร ือข อท่ีตองพัฒนา 
(Classroom Training) หลากหลายกลุมงาน/ตําแหนงงาน ของบ ุคลากรใหมีประส ิทธ ิภาพมากข ึ้น 

โดยม ีสำน ักงานปล ัดเทศบาล (งาน ๒. พัฒนาความสามารถท่ีเป ็นจ ุดแข ็งของ 

บรห ิ ารงานบ ุคคล) ทําหนาท่ี บ ุคลากรให ดีข ึ้นกว าเดิม 
ดําเนินการจ ัดอบรม ๓. เตรียมความพร อมสําหร ับตําแหนงงาน 

ท่ีส ูงข ึ้น ทําใหผบ ู  ังค ับบ ัญชาและ 

บ ุคลากรเกิดความม่ันใจว าจะสามารถ 

ร ับผ ิดชอบงานท่ีได ร ับมอบหมายเม่ือ 

ไดรบัการเล ื่อนตําแหนงงานในอนาคต 

๔. ใช เป ็นเคร ื่องมือค ัดเล ือกบ ุคลากรดาว 

เดน (Talented People) หรอผส ู  ืบ 

ทอดตําแหนงงาน (Successors) ท่ีจะ 

กาวข ึ้นส ูตําแหนงงานระดับสายบรห ิหาร 
ตอไป 

๒. การสอนงาน เนนอธ ิบายรายละเอียดของงาน ไม ๑. เพ่ือแกปญ ั  หาท่ีเกิดข ึ้นในการทํางาน 
(Coaching) จําเป ็นจะตองอยูในภาคสนาม ผ ูสอนช ี้ใหเ  ห ็นแนวทางแกไข และให 

เทานั้น อาจจะเป ็นการสอนงานนอก บ ุคลากรค ิดแกไขป ัญหาต อเอง 

ภาคสนาม โดยส วนใหญห หนางาน  

โดยตรงจะทําหนาท่ีสอนงานใหกับ ๒.เพ่ือพัฒนาอาช ีพเป ็นการเตรียมให  
บ ุคลากร พร อมกอนท่ีจะเล ื่อนตําแหนง ผส ูส อ น ต อง 

ทบทวนผลงาน ความสามารถท่ีมีอยู และ 

กําหนดเป าหมายในการสอนงาน โดยเนน 

การพัฒนาความสามารถในตําแหนงท ี่ 

บ ุคลากรจะเลือ่นข ึ้นไป 

๓. เพ่ือปรบ ับปร ุงและพัฒนางานใหมี 

ประส ิทธ ิภาพ 

มากข้ึน ผ ูสอนจะตองค นหาความสามารถ 

ท่ีโดดเดน/ ท่ีตองปรบ ั ปร ุง และจ ัดลําด ับ 

ความสําค ัญของความสามารถท่ีจะตอง 

พัฒนา หรือตองการเสริมและพัฒนา 



 

 
 
 
 

เครื่องมือการพ ัฒนา 

บ ุคลากร 

 

ลักษณะเฉพาะ ว ัตถ ุประสงค /เป าหมาย 

๓. การฝ ึกอบรมในขณะ เนนการฝ ึกอบรมในภาคสนาม ฝ ึกปฏ ิบ ัติ ใช สําหรบ ั บ ุคลากรใหมทเ ี่ พ่ิงเข ามา 

ทํางาน (On the Job จร ิง โดยมีผส ู อนท่ีเป ็นห ัวหนางานหรอ ื ทํางาน ส ับเปล ี่ยน โอนยาย เลือ่น 
Training : OJT) บ ุคคลท่ีได รบ ั มอบหมายให ทําหนาท่ี ตําแหนง มีการปรบ ั ปร ุงงานหร ือตอง 

ประกอบเพ่ืออธ ิบายและช ี้แนะ ซ่ึง อธ ิบายงานใหม ๆ เพ่ือสอนใหบ   ุคลากร 

เคร ื่องมือนีจ้ะเกิดประโยชนไดถ าใช ค ูกับ ทราบและเร ียนร ูเก่ียวกับค ูมือข ั้นตอน 
การสอนงาน การปฏ ิบ ัติงาน (Procedure) ว ิธ ีการ 

ปฏ ิบ ัติงาน (Work Instruction) ค ูมือ 

การทํางาน (Manual) ระเบ ียบปฏ ิบ ัติท่ี 

เก่ียวข องกับการทํางาน (Rules & 

Regulation) หร ือเทคโนโลยใีหม ๆ 

เพ่ือใหบ   ุคลากรสามารถทํางานตามท ี่ 
ไดรับมอบหมายไดอย างมป ี ระส ิทธ ิภาพ 

๔. โปรแกรมองค กรพ่ี เน นพ ัฒนาเร ื่องจ ิตใจ การปร ับต ัวการ ๑. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหมให  

เล ี้ยง (Mentoring ทํางานร วมกั บ ผ ู  อ่ืนภ ายในองค ก าร สามารถปฏ ิบ ัต ิงานร วมก ับท ุกคนใน 

Program) องค การบางแหงเร ียก Buddy Program องค การได อย างม ีความส ุข สามารถ 

ซ่ึงบ ุคลากรจะมีพี เล ี้ยงท่ีได รับค ัดเล ือกให  ปรบัตวัเข ากับองค การ เพ ื่อนร วมงาน 

ด ูแลเอาใจใส  และพ ูดค ุยก ับบ ุคลากร และสภาพแวดล อมในการทำงานท่ี 

อยางไมเป ็นทางการ แตกต างจากองค การเด ิมได อย างมี 

ประสทิธ ิภาพ โดยม ีพ ี่เลี้ยงทําหน าท่ีใน 

การสร างความส ัมพ ันธ  ความค ุ นเคย 

แล ะ บ รรย าก าศ ท่ี ด ี ใน ก าร ทํางาน 

รวมท ั้งเป ็นแบบอยาง (Role Model) ท่ี 

ดใีห แกบ ุคลากรใหม 

๒. เพ่ือช วยบุคลากรท่ีกําล ังจะปรบ ั 

ตําแหนงใหเ  ติบโตข ึ้นในองค การ พ่ีเล ี้ยง 

จะทําหนาท่ีให ข อมูลท่ีเป ็นประโยชนใน 

การทํางานรวมถึงขอควรระว ังและความ 

ข ัดแยงท ี่อาจเกิดข ึ้นจากงานใหมท่ีได ร ับ 
มอบหมาย 
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๕. การเพ่ิมค ุณค าในงาน เนนการมอบหมายงานท่ียาก หร ือทา ๑.  Renewal – การทําใหเกิดความแปลก 
(Job Enrichment) ทายมากข ึ้น ตองใช ความค ิดริเรม ิ่  การ ใหม ไมให บ ุคลากรเกิดความเบ ื่อหนาย 

ค ิดเช ิงว ิเคราะห การวางแผนงาน โดยการเปล ี่ยนแปลงลกัษณะงาน บ ุคคลท่ี 

มากกว าเดิมท่ีเคยปฏ ิบ ัติ จะตองตดิตอประสานงานดวย เปล ี่ยน 

มุมมองหร ือความค ิดจากงานเดิม 

๒.  Exploration – การพัฒนาและการ 

แสวงหาทักษะความชํานาญมากข ึ้น 

พัฒนาสมัพันธภาพท่ีเกิดข ึ้นจากการ 

ท างานใหม ๆ 

๓.  Specialization – การชํานาญในงาน 

เป ็นพิเศษ กอให เกิดความสามารถในการ 

บรห ิ ารจ ัดการงานนั้นท่ีล ึกข้ึน ยากและ 

ทาทายมากข้ึน 

๖. การเพ่ิมปร ิมาณงาน เน นการมอบหมายงานท่ีมากข ึ้น เป ็น เพ่ือเป ็นการเพ่ิมท ักษะการทํางานให ก ับ 
(Job Enlargement) งานท่ีมีข้ันตอนงานคลายกับงานเด ิมท่ี บ ุคลากรโดยเฉพาะท ักษะในด านการ 

เคย ป ฏ ิ บ ั ต ิห ร ือ อ าจจ ะ เป ็ นงาน ท่ี บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร (Managerial 

แตกตางจากเดมิท่ีเคยปฏ ิบ ัต ิแตงานท่ี Competency) ท่ี เ พ่ิ ม ข ึ้ น จ า ก ก า ร 

ได ร ับมอบหมายไม ยากหรือไม ต องใช  บรหิารงานท่ีมีปริมาณท่ีมากข้ึนกว าเด ิมท่ี 

ความค ิดเช ิงว ิเคราะหมากนัก เคยปฏ ิบ ัติ ได แก ท ักษะการวางแผนงาน 

ท ักษะการบร ิหารเวลา ท ักษะการแก ไข 

ป ัญหาและต ัดส ินใจ การบร ิหารท ีมงาน 

การสอนและการพ ัฒนาท ีมงาน (เหมาะ 

สําหร ับบ ุคลากรท ี่ทํางานเด ิมๆ ซํ้าๆ มา 
เป ็นระยะเวลานาน) 

๗. การมอบหมาย 
โครงการ 
(Project 
Assignment) 

เน นการมอบหมายใหบุคลากรร ับผิดชอบ 
โครงการระยะยาว ไม สามารถทาํใหเสร ็จ 
ภายในวันหรือสองวัน เปนโครงการพิเศษ 
ที่บุคลากรจะต องแยกต ัวจากเด ิมที่เคย 

เพื่อใชเปนเคร ื่องม ือในการวิเคราะหหาจุด 
แข็งและจุดอ อนของบุคลากรจากโครงการที ่
มอบหมายใหบุคลากรไปปฏ ิบัต ิ เปน 
เคร ื่องม ือในการฝกทักษะในการทํางาน 
างาน 

ปฏิบัต ิหรือเปนโครงการที่เพิ่มข้ึนจากงาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด านที ่
ประจําที่ร ับผิดชอบ เก ี่ยวของในงานน ั้น บางองคการนํามาใชใน 

การเลื่อนระด ับตําแหน งงาน การคัดเลือกหา 

บุคลากรดาวเด น และการหาผูสบืทอด 

ทายาทตําแหน งงาน 
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๘. การหมุนเว ียนงาน เน นใหบุคลากรเว ียนงานจากงานหนึ่ง เพ่ือพ ัฒนาความสามารถของบคุลากรให  
(Job Rotation) ไปย ังอ ีกงานหนึ่ง เพ่ือเร ียนร ู งานนั้น เกิดการทํางานท ี่หลากหลายดาน เปนการ 

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด โดยสวนใหญ เสร ิมสร างประสบการณ ของบ ุคลากรให  

ม ักใช  เป ็น เคร ื่อ งม ื อ ในการพั ฒ นา เร ียนร ู  งานม าก ข้ึน จ ึ งเห มาะสําห ร ับ 

ความสามารถของผ ู บร ิหารก อนการ บ ุคล ากรท่ี เตร ียม ความ พ ร อมในการ 
ปร ับตําแหนง/ระดับ ร ับผดิชอบงานท่ีส ูงข ึ้น หรือเปนกล ุ มคนท่ี 

มี ผ ล งาน ดี แล ะ มี ศ ั ก ย ภ าพ ส ู ง (High 

Performance and High Potential) 

๙. การให คําปรึกษา เนนการให คําปรึกษาแนะนําเม่ือ เพ่ือใช ในการแกไขปญ ั  หาท่ีเกิดข ึ้นกับ 

แนะนํา บ ุคลากรมีปญ ั  หาท่ีเกิดข ึ้นจากงานท่ี บ ุคลากรดวยการว ิเคราะหป   ัญหาท่ีเกิดข ึ้น 

(Consulting) ร ับผ ิดชอบ ห ัวหนางานจะตองทํา ในการทํางาน และนํามากําหนดแนวทาง 

หนาท่ีใหแนวทาง เคล ็ดลบ ั  และว ิธ ีการ ในการแกไขป ัญหารวมก ันระหว าง 

เพ่ือใหบ   ุคลากรสามารถแกไขปญ ั  หาท่ี ผ ูบ ังคบ ั บญ ั  ชากับผ ูใตบงัคบ ั บ ัญชา ซ่ึง 

เกิดข ึ้นน ั้นได ผ ูบ ังคบ ั บญ ั  ชาจะตองนําเสนอแนวทาง 

ในการแกไขป ัญหาท่ีเหมาะสม เพ่ือให 

บ ุคลากรมีแนวทางในการแกไขป ัญหาท่ี 

เกิดข ึ้นกับตนเองได มี ๓ ล ักษณะ ไดแก 

- การแกไขป ัญหาท่ีเกิดข ึ้นกับบ ุคลากร 

- การป องกันป ัญหาท่ีอาจเกิดข ึ้น 

- การส งเสร ิมใหบ   ุคลากรไดพัฒนาทักษะ 
และความร ูตางๆ 

๑๐. การติดตาม/สง ั เกตุ เน นการเรียนร ู งานจากการเล ียนแบบ เพ ื่อให บ ุคลากรไดเห ็นสภาพแวดล อม ท ักษะท่ี 

(Job Shadowing) และการต ิดตามห ัวหน างานหรือผ ู ร ู ใน จําเป ็นต องใช  ในการทํางาน ขอบเขตงานท่ี 

งานน ั้น ๆ เป ็นเคร ื่องม ือท่ีไม ต องใช   

เ ว ล า ม า ก นั ก ใ น ก า ร พั ฒ น า 
ความสามารถของบ ุคลากร เนื่องจาก 
บ ุคลากรจะตองทําหนาท่ีสง ั เกตุต ิดตาม 

ร ับผ ิดชอบ การจ ัดการงานท่ีเก ิดข้ึนจริง รวมถ ึง 
การแสดงออกและท ัศนคต ิของแม แบบหร ือ 
Role Model ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot- 
term Experienced) ระยะเวลาต ั้งแต หน ึ่งว ันไป 
จนถ ึงเป ็นเด ือนหร ือเป ็นป ม ักใช ในการพ ัฒนา 

พฤติกรรมของห ัวหนางาน บ ุคลากรท่ีม ีศ ักยภ าพส ู ง (Talent) หร ือการ 

พ ัฒนาคนเก ง หรอืให บ ุคลากรท่ัวไปได เร ียนร ู 

ว ิธ ีการท างานของผ ูอ ื่นเพ่ือนํามาปร ับปร ุงการ 

ทำงานของตนเองให ดีข้ึน หรอืใช ในการพ ัฒนา 

ความก าวหน าในอาช ีพของบ ุคลากร (Career 

Path) 
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๑๑. การทํากิจกรรม เน นการมอบหมายก ิจกรรมระยะส ั้น เพ่ือให บคุลากรเก ิดความรวมมือสาม ัคค ี 
(Activity) ไม ต องม ีระยะเวลาหร ือข ั้นตอนการ กัน เกิดการแลกเปลีย่นความค ิดเห ็นและ 

ดําเน ินงานมากน ัก ความสําเร ็จของ ม ุมมองซ่ึงก ันและก ันทํา ให  เก ิดการ 

เคร ื่องม ือด ังกล าวนี้ต องอาศ ัยความ เร ี ย น ร ู ร  ว ม กั น ร ว ม ถ ึ ง ช  ว ย ส ร  า ง 

ร วมม ือจากบุคลากรในการรับผดิชอบ บรรยากาศและสร างขว ัญกําลงัใจท่ีด ีใน 
กิจกรรมให บรรล ุเปาหมายท่ีกําหนด การทํางาน ทําให บ ุคลากรเกิดความร ูสกึ 

สน ุกสนานในระหว างว ันทํางาน อ ัน 

สงผลให ผลผล ิตหร ือผลการปฏ ิบ ัต ิงาน 

เพ่ิมส ูงข ึ้น และม ีประส ิทธ ิภาพเป ็นไป 
ตามเป าหมายท่ีกําหนด 

๑๒. การเร ียนร ูดวยตนเอง เนนการฝ ึกฝนฝ ึกปฏ ิบ ัตดิ วยตนเองจาก เพ่ือให บ ุคลากรมีความร ับผดิชอบในการ 
(Self Learning) แหลง/ ช องทาง การเร ียนรูต าง ๆ เช น เร ี ย น ร ู แ ล ะ พั ฒ น า ต น เอ ง โ ด ย 

อานหน ังสือ หรือศ ึกษาระบบงานจาก ไม จํา เป ็ น ต อ ง ใช  ช  วง เวล า ใน ก า ร 

Work Instruction หร ือ ค นคว าข อม ูล ปฏ ิบ ัต ิงานเท  านั้น บ ุคลากรสามารถ 

ผ  าน Internet ห ร ือ เร ีย น ร ู จ าก e- แสวงหาโอกาสเรียนร ู ได ด วยตนเองผาน 

Learning หร ือ สอบถามผ ูร ู เป ็นต น ช องทางการเร ียนร ู และส ื่อต  าง ๆ ท่ี 

ต องการได ว ิธ ีนี้เหมาะก ับบ ุคลากรท่ี 

ชอบเร ียนร ู และพ ัฒนาตนเองอย ูเสมอ 

(Self Development) โดยเฉพ าะกั บ 

บ ุคลากรท่ีม ีผลการปฏ ิบ ัต ิงานด ีและมี 

ศ ักยภาพในการทำงานส ูง (Talented 

People) 

๑๓. การเป ็นว ิทยากร เ น น ก า ร ส ร  า ง บ ุ ค ล า ก ร ท่ี มี เพ่ือเป ็นการสร างแรงจ ูงใจและพ ัฒนา 

ภายใน ความสามารถในการถ ายทอด รักการ ความสามารถของบ ุ คลากร ช วยให  
(Internal Trainer) สอนและมีความร ูในเร ื่องท่ีจะสอน โดย บ ุคลากรได แสดงผลงานจากการเป ็น 

ม อ บ ห ม าย ให  บ ุ ค ค ล เห ล  านี้ เป ็ น ว ิทยากรภายในให ก ับบ ุคลากรภายใน 

ว ิทยากรภายในองค กรทําหน าท่ีจ ัด องค กร ว ิธ ีนี้เหมาะสําหร ับบ ุคลากรท่ีมี 

อบรมให  กับบ ุคลากรในหนวยงาน ความเช ี่ยวชาญ ห ร ือรอบ ร ู  ในงาน ท่ี 

ตาง ๆ ร ับผ ิดชอบ ม ีความชํานาญในงานเป ็น 

อ ย าง ม าก เช  น ห ั วห น างาน ห ร ื อ 
ผ ูบร ิหาร 
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๑๔. การดูงานนอก เน นการด ูระบบและข ั้นตอนงานจาก เพ่ือใหบ ุคลากรได เห็นประสบการณ ใหม ๆ 

สถานท่ี องค การท่ีเปนต ัวอย าง (Best Practice) การได เห ็นร ูปแบบการทํางานท่ีม ีว ิธ ีปฏ ิบตั ิ
(Site Visit) ในเร ื่องท่ีต องการด ูงาน เพ่ือใหบุคลากร ท่ีเป ็นเล ิศ หร ือได เร ียนร ู เร ื่องใหม ๆ ที ดี 

เห ็นแนวค ิด และหล ักปฏ ิบ ัต ิท่ีประสบ จ า ก อ ง ค  ก ร ภ า ย น อ ก  ม า ใช  เ พ่ิ ม 

ความสําเร ็จ อ ันนําไปส ู การปร ับใช ใน ประส ิทธ ิภาพในการทํางานให ด ีข้ึน ว ิธ ีนี ้
องค การตอไป เหมาะกับบ ุคลากรตั้งแตระดับผ ูจ ัดการข ึ้น 

ไป 

๑๕. การให ข อมล ู เนนการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินและ เพ่ือรับฟ ังข อม ูลต าง ๆ ไม ว าจะเปนเรื่อง 

ป อนกล ับ แจ  งผ ล ห ร ือ ให  ข  อ มู ล ป  อ น ก ล ับ แ ก การทํางานหรือเร ื่องท่ัว ๆ ไปท่ีเกิดข ึ้นของ 

(Feedback) บ ุคลากร เพ่ื อ ให บ ุ คลาก รป ร ับ ป ร ุง ตวับ ุคคลหร ือกล ุมคน มี ๓ ร ูปแบบ ค ือ 

พ ัฒนาประสทิธ ิภาพและความสามารถ - แบบแจ งและช ักจ ูง (Tell and Sell) 
ในการทํางาน - แบบแจ งและรบ ั ฟง (Tell and Listen) 

- แบบร วมแกปญ ั  หา (Problem Solving) 

๑๖. การฝกงานกับ เน นการฝ ึกปฏ ิบตัจิริงก ับผ ู เช ี่ยวชาญท ี่มี เพ่ือใหบุคลากรในระด ับผ ู จัดการ หวัหน า 

ผ ูเช ี่ยวชาญ ประสบการณ ในเร ื่องนั้น เป ็นการฝ ึกงาน งาน และบ ุคลากรท่ีม ีศ ักยภาพส ูง ซ่ึงมี 

(Counterpart) ภายนอกสถานท่ีหร ือการเช ิญผเ ู ช ี่ยวชาญ ความสามารถในการเร ียนร ู และพ ัฒนา 

ให  เข ามาฝ ึกงานก ับบ ุคลากรภายใต ตนเองได ภายในระยะเวลาท่ีจําก ัด เพ่ือให  

ระยะเวลาท่ีกําหนด นําความ ร ู  ท่ี ได  ร ับ จาก ผ ู  เช ี่ยวชา ญ ม า 

ถ ายท อดให  ก ับ บ ุคลากรคน อ่ืน ๆ ใน 

องค กรตอไป 

๑๗. การเปร ียบเทียบ เน นการนําต ัวอย างของข ั้นตอนหร ือ เพ่ือหาว ิธ ีการปฏ ิบตั ิต าง ๆ ท่ีด ีท่ีส ุด หรือ 

กับค ูแข ง/ ระบบงานจากองค กรอ ื่นท่ีเป ็นต ัวอย าง ไดเทียบเทา หร ือดีกว า เหมาะกับบ ุคลากร 

ค ูเปร ียบเทียบ (Best Practice) ม า ว ิ เ ค ร า ะ ห  ระดับหวัหนางาน หรือบ ุคลากรท่ีมีผลงาน 

(Benchmarking) เปร ียบเท ียบก ับข้ันตอนหร ือระบบงาน ด ีและม ีศ ักยภาพสงู ที ม ีความพรอมท่ีจะ 

ป ัจจ ุบ ัน เพ่ือกระตุนจ ูงใจบ ุคลากรใหเ  หน ็ เร ี ย น ร ู แ ล ะ ป ร ั บ ป ร ุ ง ผ ล ง า น แ ล ะ 

ถึงสถานะของหนวยงานเทียบกับองค กร ความสามารถของตนเองให เป ็นไปตาม 

ท่ีเป ็น Best Practice หร ือส ูงกว ามาตรฐานของค ูแข งภายในหรือ 

ภายนอกหนวยงานและองค การ 

๑๘. การประช ุม/ เน นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน เพ่ือใหเก ิดความร ูและประสบการณ ใหม  ๆ  จาก 

ส ัมมนา (Meeting/ ใหเก ิดการแลกเปลีย่นม ุมมองท่ีหลากหลาย ผูอ ื่นท้ังภายในและภายนอกองคการ เปนการ 

Seminar) ผูนําการประชุม/สัมมนาจ ึงม ีบทบาทสําคัญ 

มากในการกระต ุนจ ูงใจใหผูเข าร วมประชุม/ 

เร ียนร ูจากการร ับฟงแนวคิดหร ือผลงานใหม  ๆ  

รวมถึงการหาร ือหรอืระดมความคดิเห็นก ันใน 

สมัมน าเสนอความคิดเหน็ร วมก ัน หัวขอใดหัวข อหน ึ่ง 



 

 
 

 
 

เครื่องมือการพ ัฒนา 

บ ุคลากร 

 

ลักษณะเฉพาะ ว ัตถ ุประสงค /เป าหมาย 

๑๙. การให ทุนการศ ึกษา เนนการให ทุนการศ ึกษาเพ่ือใหผ   ูเร ียนมี เพ่ือให บ ุคลากรได ใช ช วงเวลาทํางาน 
(Scholarship) ความร ู ป ระสบการณ มากข ึ้นจาก ปกต ิหรือนอกเวลาทํางานในการศ ึกษา 

อ าจ าร ย ผ ู  ส อ น ร วม ถ ึ งก าร ส ร า ง หาความร ู เพ่ิมเต ิมในระด ับที ส ูงข ึ้น โดย 

เครือข ายกับผ ูเรียนดวยก ัน ซ่ึงบุคคลท่ี ศ ึกษาต อในหลกัส ูตรท่ีเปนประโยชน ต อ 

ไดรบัทุนจะตองใช เวลาการทำงานหรือ การทํางานป ัจจ ุบ ันของบ ุคลากร หร ือ 

เวล าส  วนต ัวใน การขอร ับ ทุ นจาก การทํางานในอนาคต หร ือเป ็นประโยชน 

องค การ ต อการเล ื่อนระด ับหร ือตําแหน งงานท่ี 

ส ูงข ึ้นต อไปในอนาคต 
 
 
 
 

หลักสูตรการพ ัฒนาบ ุคลากร 

ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจ ังหว ัดกาฬสินธุ เร ื่อง หล ักเกณฑและเง ่ือนไข 
เก่ียวก ับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงว ันท่ี  18 พฤศจ ิกายน ๒๕๔๕ กําหนดให พ ัฒนา  ๕  ด าน ไดแก 

๑. ด านความร ูท่ัวไปในการปฏ ิบ ัต ิงาน ไดแก ความร ู ท่ีเก่ียวข องก ับการปฏ ิบ ัต ิงานโดยท่ัวไป เช น 
ระเบ ียบกฎหมาย นโยบายสาํค ัญของร ัฐบาล สถานท่ี โครงสร างของงาน นโยบายต างๆ เป ็นต น 

๒.  ด านความร ู และท ักษะเฉพาะของงานในแต ละตําแหน ง ได แก ความร ู ความสามารถในการ 

ปฏ ิบ ัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใดโดยเฉพาะ เช น งานฝ ึกอบรม งานพิมพดีด งานดานช าง 
๓. ดานการบร ิหาร ได แก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบร ิหารงานและการบร ิการประชาชน เช น 

ในเร ื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจ ูงใจ การประสานงาน เป ็นต น 

๔.  ด านค ุณสมบ ัต ิสวนต ัว ได แก การช วยเสร ิมบ ุคล ิกภาพท่ีดี สงเสร ิมให สามารถปฏ ิบ ัต ิงาน 
ร วมกับบ ุคคลอ่ืนได อย างราบร ื่น และม ีประส ิทธ ิภาพ เช น มนุษยสมัพ ันธ การทํางาน  การส ื่อสารและส ื่อ
ความหมาย การเสร ิมสร างส ุขภาพอนามัย เป ็นต น 

๕.  ด านศ ีลธรรมค ุณธรรมและจร ิยธรรม  ได แก การพ ัฒนาค ุณธรรมและจร ิยธรรมในการ 
ปฏ ิบ ัต ิงาน เช น จริยธรรมในการปฏ ิบ ัต ิงาน การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิต เพ่ือประสทิธ ิภาพในการปฏ ิบ ัต ิงาน การ 
ปฏ ิบ ัติงานอยางมีความส ุข 



 

 
 
 
 

สวนท ี่ ๔ 
ว ิธีการพ ัฒนาและระยะเวลาดําเน ินการพ ัฒนา 

๑.  ว ิธ ีการพัฒนาบ ุคลการเทศบาลตําบลโพนทองว ิธ ีการพัฒนาผ ูบร ิหาร สมาช ิกสภาเทศบาลตําบลโพนทอง 

พนักงานเทศบาล   พน ักงานจ าง เทศบาลตําบลโพนทองจะเปนหน วยงานดําเน ินการเอง หรืออาจดําเน ินการ

รวมกับสถาบันพ ัฒนาบ ุคลากร  หร ือส วนราชการหร ือหนวยงานอ่ืนเปนผ ูดําเนินการอบรม โดยว ิธ ีการใดว ิธ ีการหนึ่ง

ตามความจําเป ็นและเหมาะสม ดังนี้ 

๑.  การปฐมน ิเทศ  จะดําเน ินการก อนท่ีจะม ีการมอบหมายให ปฏ ิบ ัต ิหน าท่ี เฉพาะพน ักงาน 

เทศบาลและพนักงานจ างผ ูท่ีได ร ับการบรรจ ุแตงตั้งข าราชการใหม 
2.การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยเทศบาลตําบลโพนทองเองหรือคณะกรรมการพน ักงาน

เทศบาล จ ังหว ัดกาฬสินธุ สําน ักงานทองถ ิ่นจ ังหว ัดกาฬสินธุหร อืสถาบ ันพ ัฒนาบุคลากรทองถ ิ่น กรมส งเสร ิมการ
ปกครองทองถ่ิน  หรือสวนราชการอ่ืน ตามความจําเปนและเหมาะสม รวมท้ังเทศบาลตําบลโพนทองจะ
สน ับสน ุนงบประมาณ เพ่ือใหท ุนการศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ีและปริญญาโท แก ผ ู บร ิหาร สมาช ิกสภาเทศบาล   
พนักงานจ างเทศบาลตําบลโพนทอง 

๓.  การศ ึกษาด ูงาน อาจดําเน ินการในหล ักสตูรอบรมและศ ึกษาด ูงานท่ีอยู ในความสนใจและ 
เก่ียวข องกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลโพนทอง 

๔.  การประช ุมเช ิงปฏ ิบัติการหรือส ัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพน ักงานเทศบาล 

จ ังหว ัดกาฬสินธุ  หร ือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข อง 
๕.  การสอนงาน ผ ูบ ังค ับบ ัญชามีหนาท่ีสอนงานให กับผ ูอยูใตบังค ับบ ัญชากอนมอบหมายงาน 

๖.  การให คําปร ึกษา ผ ูบ ังค ับบ ัญชามีหนาท่ีให คําปร ึกษาด วยว ิธ ีการท่ีเหมาะสม 

๗. การประช ุม  จ ัดให ม ีการประช ุมพน ักงานเทศบาลอย างน อยเด ือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลา 
กิจกรรมการพัฒนาบ ุคลากรตามแผนพัฒนาบ ุคลากร ดังตารางแนบทาย 

 
 
 
 

งบประมาณในการดําเน ินกาพ ัฒนา 

สวนท ี่ ๕ 

เทศบาลจะประมาณการตั้งจ ายไว ในงบประมาณรายจ ายประจําป ซ่ึงปรากฏดังนี้ 
๑. แผนงานบร ิหารงานท่ัวไป งานบร ิหารงานท่ัวไป หมวด ค าตอบแทนใช สอยและว ัสดุ รายการ 

ค าใช จ ายในแผนการฝ ึกอบรมและส ัมมนา 
 

-   โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทองถ่ิน  ทต.โพนทอง  130,000  บาท 
เพ่ือจายเปนคาใชจายอบรมใหความรูแก  คณะผูบริหาร  สมาชิกสภาฯผูนําหมูบาน อสม. 

ฯลฯ  เพ่ือเพ่ิมทักษะ  ความรู  แนวคิด  เทคนิคใหมในการบริหารงาน 
          -    โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการทองถ่ิน  ทต.โพนทอง  130,000  บาท 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมใหความรูแก  พนักงานเทศบาล  เพ่ือเพ่ิมทักษะ  
ความรู  แนวคิด  เทคนิคใหมในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

   



 

 
 
 
 
 

การตดิตามและประเมินผล 

 

สวนท ี่ ๖ 

๑. กําหนดให ผ ูเข ารับการฝกอบรมพัฒนาตองทํารายงานผลการเข ารับการอบรมพัฒนา ภายใน 
๗  ว ันทําการ นับแต ว ันกล ับจากการอบรมส ัมมนา เพ่ือเสนอต อผ ูบ ังค ับบ ัญชาตามลําดับจนถ ึงนายกเทศมนตร ี 

๒.  ให ผ ู บังค ับบ ัญชาทําหน าท่ีต ิดตามผลการปฏ ิบัต ิราชการ โดยพ ิจารณาเปรียบเท ียบผลการ 

ปฏ ิบ ัติงานกอนและหล ังการพัฒนาตามขอ 1 
๓.  นําข อมูลการติดตามผลการปฏ ิบ ัติงานมาประกอบการกําหนดหล ักส ูตรอบรมให เหมาะสมก ับ

ความตองการตอไป 

๔.  ผ ู บ ังค ับบ ัญชานําผลการประเม ินไปพ ิจารณาในการเลื่อนข ั้นเงินเด ือนเลื่อนระด ับตาม 
ผลส ัมฤทธ ิ์การปฏ ิบ ัติงาน 

๕.  ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏ ิบัติราชการขององค กรปกครองส วนท องถ ิ่น ประจําป ี 
โดย  LPA  ตองผ านการประเมินตัวชี้ว ัดไมนอยกว ารอยละ ๖๐ 



 

 
 
 

ผ ูรับผ ิดชอบและข้ันตอนการจัดทําแผน 

           ส วนท ี่ ๗ 

๗.๑  สําน ักปลัดเทศบาลตําบลโพนทอง 
๗.๒  นักทรัพยากรบุคคลผ ูร ับผ ิดชอบ มีหนาท่ี 

๗.๒.๑ สํารวจความตองการในการพัฒนาบ ุคลากร 

๗.๒.๒ ว ิเคราะหข อมูลและจ ัดทําแผนพัฒนาบ ุคลากร 
๗.๒.๓ เสนอแผนพัฒนาบ ุคลกรตอคณะกรรมการ/คณะบ ุคคลท่ีได ร ับมอบหมาย 

๗.๒.๔ แกไขปร ับปร ุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบ ุคคลท่ีได ร ับมอบหมาย 

๗.๒.๕ แจ งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบ ุคลากรให ผ ูบร ิหารทองถ ิ่นและพนักงานทราบ 
๗.๒.๖ จ ัดทํารายงานผลการดําเนนิการตามแผนพัฒนาบ ุคลากร 
๗.๒.๗ เสนอรายงานผลการดําเน ินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และผลการประเมินและ 
ติดตามผลเสนอคณะกรรมการ 

๗.๓ ข ั้นตอนการจ ัดทําแผนพัฒนาบ ุคลากร 

รายละเอ ียด ผ ูมีหน าท ี่เกี่ยวของ 

๑. สํารวจความตองการในการพัฒนาบ ุคลกร ผ ู บร ิหาร ห ัวหน าส วนราชการ 
พนักงานเทศบาล นักทรัพยากรบุคคล 

๒.  ว ิเคราะหป ัญหาและข อมูลการจ ัดทําแผนพัฒนาบ ุคลกร ผ ู บร ิหาร ห ัวหน าส วนราชการ 

พนักงานเทศบาล นักทรัพยากรบุคคล 

๓. พิจารณาว าบุคลากรของหนวยงานหร ือส วนราชการภายใน จ ุดใดท่ีต องมีการ ผ ู บร ิหาร ห ัวหน าส วนราชการ 
ฝ ึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนประส ิทธ ิภาพการทํางาน นักทรัพยากรบุคคล 

๔. จ ัดทําแผนพ ัฒนาบ ุคลากรประจําป ี ต อคณะกรรมการ/คณะบ ุคคลท่ีได ร ับ ผ ู บร ิหาร ห ัวหน าส วนราชการ 
มอบหมาย นักทรัพยากรบุคคล 

๕. จัดสงบุคคลไปอบรมและจัดทําเอกสารการฝกอบรมท่ีได ร ับความเห็นชอบ 
จากผ ูบ ังค ับบ ัญชา 

นักทรัพยากรบุคคล 

๖.แก ไขปร ับปร ุงตามข อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบ ุคคลท่ีได ร ับ ห ัวหนาส วนราชการ 
มอบหมาย นักทรัพยากรบุคคล 

๗. จ ัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบ ุคลการประจําป นักทรัพยากรบุคคล 

๘. ประเมินผล ผ ูบร ิหาร ห ัวหนาส วนราชการ 



 

 

จ ัดทําโครงการฝ ึกอบรม  

 
 

 

 
 

การจ ัดทําแผนพัฒนาบ ุคลากรของพนักงานเทศบาลตําบลโพนทอง 
 

 
 
 

บ ุคลากรไมสามารถปฏ ิบ ัติงานไดตาม
มาตรฐานและสําเร็จตามกําหนด 

  
   วิเคราะหปญหาใหไดจากการประเมินผลการ 
  ปฏิบัติงาน ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนของหนวยงาน 

     เกิดการส ูญเส ียส ิ้นเปล ืองทร ัพยากร 
  งานไมสําเร็จตามกําหนด 
 
 

 

พิจารณาความตองการฝ ึกอบรม
    

 พิจารณาเป ็นรายบ ุคคล หร ือระดับ      
หนวยงานภายในเทศบาล 

 
สํารวจความตองการเพ่ิมเติม  

          ขออนุมัติผบ ูบริหารฝกอบรม จากบุคลากรในหนวย 
 
 
 
 
 

 
 
 

รห ิ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

ส งบ ุคคลากรไปฝกอบรม 

 

กําหนดเปาหมายของการฝกอบรม 
 

 
 
 

กําหนดเน ื้อหาของการฝ ึกอบรม 
 

                                               ดําเนินการฝ ึกอบรม กําหนดว ิธ ีการฝ ึกอบรม 
 
 
 

      รายงานผลการฝกอบรม 

ประเมินความจําเป ็นท่ีตองการมีการฝ ึกอบรม 

ตามลําด ับความจําเป ็น กอน - หล ัง 
  



 

 
 

ระยะเวลากิจกรรมการพ ัฒนาบ ุคลากรตามแผนพ ัฒนาบ ุคลากร พ.ศ.2561-2563 
 

๑.  หล ักส ูตรความร ูท่ัวไปในการปฏ ิบ ัติงาน 
 
 

 
 

ท ี่ 

 

โครงการ/หลักสูตการ 

พ ัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

ว ัตถ ุประสงค  

 

เป าหมาย 

คน 

 
 

ว ิธีการพ ัฒนา 

 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การ 

ดําเน ินงาน 

 

การตดิตาม 

การประเมินผล 

๑. การฝกอบรมเพ่ือเพ่ิม พนักงานเทศบาลตองมีการพัฒนา เพ่ือรบ ั ทราบป ัญหาอุปสรรคตาง ๆ 29 การฝกอบรม ตั้งไวตาม

เทศฯของ

แตละป 

ต.ค.60 - ทดสอบตาม 

ประส ิทธ ิภาพการ ความร ูตามสายงาน เนื่องจากการ ในการปฏ ิบ ัติงานและแลกเปล ี่ยน  ก.ย.๖3 แบบท่ีกําหนด 

ปฏ ิบ ัติงานตามสายงาน เปล ี่ยนแปลงของระเบ ียบ ความค ิดเห ็นในด านตาง ๆเพ่ือนํา  

กฎหมาย ปร ับปรง ุ การดําเนินงานของเทศบาล 

มาให มีประส ิทธ ิภาพมากยิง่ข ึ้น 



 

 

 

๒.  หลักสูตรความรูและท ักษะเฉพาะของงานแตละตําแหน ง 
 
 

 
 

ท ี่ 

 

โครงการ/หลักสูตการ 

พ ัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

ว ัตถ ุประสงค  

 

เป าหมาย 

คน 

 
 

ว ิธีการพ ัฒนา 

 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การ 

ดําเน ินงาน 

 

การตดิตาม 

การประเมินผล 

๑. พัฒนาศ ักยภาพ เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 33,200 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
นักพัฒนาชุมชน ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

๒ พัฒนาศ ักยภาพ เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 33,2๐๐ ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
นักวิชาการเกษตร ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

๓. นิต ิกร เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 45,0๐๐ ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

๔. พัฒนาศ ักยภาพ 

นักทรัพยากรบุคคล 

เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 33,200 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 
 
 
 
 

หมายเหตุ ช ื่อหล ักส ูตรการฝ ึกอบรมอางอิงจาก แผนการฝ ึกอบรมของสถาบันพัฒนาบ ุคลากรทองถ ิ่น ส วนนโยบายและแผนการฝ ึกอบรม กรมส งเสร ิมการปกครองทองถ ิ่น 



 

 

 
 
 

ท ี่ 

 

โครงการ/หลักสูตการ 

พ ัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

ว ัตถ ุประสงค  

 

เป าหมาย 

คน 

 
 

ว ิธีการพ ัฒนา 

 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การ 

ดําเน ินงาน 

 

การตดิตาม 

การประเมินผล 

5. พัฒนาศ ักยภาพ เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 33,200 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน 

ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

 6. พัฒนาศ ักยภาพ เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ 3 การฝกอบรม 33,200 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
นักจัดการงานท่ัวไป ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

7. พัฒนาศ ักยภาพ 
เจาพนักงานธุรการ 

 

เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ 3 การฝกอบรม 22,๕๐๐ ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

8. พัฒนาศ ักยภาพ 

นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 

เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 33,200 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 
 
 
 
 

หมายเหตุ ช ื่อหล ักส ูตรการฝ ึกอบรมอางอิงจาก แผนการฝ ึกอบรมของสถาบันพัฒนาบ ุคลากรทองถ ิ่น ส วนนโยบายและแผนการฝ ึกอบรม กรมส งเสร ิมการปกครองทองถ ิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
ท ี่ 

 
โครงการ/หลักสูตการ 

พ ัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

ว ัตถ ุประสงค  

 
เป าหมาย 

คน 

 
 
ว ิธีการพ ัฒนา 

 
 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การ 

ดําเน ินงาน 

 
การตดิตาม 

การประเมินผล 

9. พัฒนาศ ักยภาพ เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 33,200 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 

นักวิชาการพัสดุ ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

 10. พัฒนาศ ักยภาพ เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ 1 การฝกอบรม 22,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
เจาพนักงานจัดเก็บรายได ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

11. พัฒนาศ ักยภาพ 
เจาพนักงานการเงินและบัญชี 

 

เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ 1 การฝกอบรม 22,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

12. พัฒนาศ ักยภาพ 

นักวิชาการศึกษา 

เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 33,200 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 
 
 
 
 

หมายเหตุ ช ื่อหล ักส ูตรการฝ ึกอบรมอางอิงจาก แผนการฝ ึกอบรมของสถาบันพัฒนาบ ุคลากรทองถ ิ่น ส วนนโยบายและแผนการฝ ึกอบรม กรมส งเสร ิมการปกครองทองถ ิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ท ี่ 

 

โครงการ/หลักสูตการ 

พ ัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

ว ัตถ ุประสงค  

 

เป าหมาย 

คน 

 
 

ว ิธีการพ ัฒนา 

 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การ 

ดําเน ินงาน 

 

การตดิตาม 

การประเมินผล 

13. พัฒนาศ ักยภาพ เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 22,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
นายชางโยธา ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

         

14. พัฒนาศักยภาพ 

 

 

 

 

 

เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ       2  การฝกอบรม      29,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
 ครูผูชวย ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี    ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 
 
 

        
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ช ื่อหล ักส ูตรการฝ ึกอบรมอางอิงจาก แผนการฝ ึกอบรมของสถาบันพัฒนาบ ุคลากรทองถ ิ่น ส วนนโยบายและแผนการฝ ึกอบรม กรมส งเสร ิมการปกครองทองถ ิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓. หลักสูตรการบริหาร 
 
 

 
 

ท ี่ 

 

โครงการ/หลักสูตการ 

พ ัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

ว ัตถ ุประสงค  

 

เป าหมาย 

คน 

 
 

ว ิธีการพ ัฒนา 

 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การ 

ดําเน ินงาน 

 

การตดิตาม 

การประเมินผล 

๑. นายกเทศมนตร ี มีความร ูเก่ียวกับระเบ ียบ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 67,๐๐๐ ต.ค.60 - ทดสอบตาม 

กฎหมายมีการปร ับปรง ุ และ หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลงไมดีพอ เปล ี่ยนแปลง 

๒. รองนายกองค กรปกครอง รองนายกเทศมนตร ีเข าใจบทบาท เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๒ การฝกอบรม 28,๐๐๐ ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
ส วนทองถ ิ่น และหนาท่ียังไมเพียงพอ หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

๓. เลขาน ุการนายกองค กร เลขาน ุการนายกเทศมนตรเ ี ข าใจ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 28,๐๐๐ ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
ปกครองส วนทองถ ิ่น บทบาทและหนาท่ียังไมเพียงพอ หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

๕. สมาช ิกสภาเทศบาล เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑๒ การฝกอบรม 17,๐๐๐ ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ช ื่อหล ักส ูตรการฝ ึกอบรมอางอิงจาก แผนการฝ ึกอบรมของสถาบันพัฒนาบ ุคลากรทองถ ิ่น ส วนนโยบายและแผนการฝ ึกอบรม กรมส งเสร ิมการปกครองทองถ ิ่น 



 

 
 

ท ี่ 

 

โครงการ/หลักสูตการ 
พ ัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

ว ัตถ ุประสงค  

 

เป าหมาย 
คน 

 

ว ิธีการ 
พ ัฒนา 

 
 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การ 

ดําเน ินงาน 

 

การตดิตาม 
การประเม ินผล 

๑. หลักสูตรการบร ิหารของนัก เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 33,200 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 

บรห ิ ารงานองค กรปกครอง ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

ส วนทองถ ิ่น เปล ี่ยนแปลง 

๒. หลักสูตรการบร ิหารงาน

 

เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ 2 การฝกอบรม 33,200 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
นักบรห ิ ารงานท่ัวไป ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

๓. หลักสูตรการบร ิหารงาน

 

เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ 2 การฝกอบรม 33,200 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
นักบรห ิ ารงานคล ัง ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

๔. หลักสูตรการบร ิหารงาน

 

เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ 2 การฝกอบรม 33,200 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
นักบรห ิ ารงานช าง ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

๕. หลักสูตรการบร ิหารงาน

ของ 

นักบรห ิ ารงานสาธารณสุข 

เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ 2 การฝกอบรม 35,000 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

๖. หลักสูตรการบร ิหารงาน

 

เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 

ตามมติ ก.ท. 

     49,000 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
นักบรห ิ ารการศึกษา ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี  ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

 เปล ี่ยนแปลง  
    

หมายเหตุ ช ื่อหล ักส ูตรการฝ ึกอบรมอางอิงจาก แผนการฝ ึกอบรมของสถาบันพัฒนาบ ุคลากรทองถ ิ่น ส วนนโยบายและแผนการฝ ึกอบรม กรมส งเสร ิมการปกครองทองถ ิ่น 
      



 

๔.  หลักสูตรการพ ัฒนาศ ักยภาพ พนักงานจางตามภารกิจ 
 
 
 

ท ี่ 

 
โครงการ/หลักสูตการ 

พ ัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

ว ัตถ ุประสงค  

 
เป าหมาย 

คน 

 
ว ิธีการ 
พ ัฒนา 

 
 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

การ 

ดําเน ินงาน 

 
การตดิตาม 

การประเม ินผล 

๑. ผูชวยนักวิชาการเกษตร เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 4,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 

 ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

 เปล ี่ยนแปลง 

๒. ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 4,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
 ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

๓. ผูชวยเจาพนักงานพัฒนา 

 

เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 4,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
ชุมชน ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

๔. ผูชวยเจาพนักงานพัสดุ เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 4,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
 ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

๕. ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บ

รายได 

เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 4,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

๖. ผูชวยนายชางเขียนแบบ เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 

 

     4,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
 ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี  ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

 เปล ี่ยนแปลง  
    

หมายเหตุ ช ื่อหล ักส ูตรการฝ ึกอบรมอางอิงจาก แผนการฝ ึกอบรมของสถาบันพัฒนาบ ุคลากรทองถ ิ่น ส วนนโยบายและแผนการฝ ึกอบรม กรมส งเสร ิมการปกครองทองถ ิ่น 
 
 



 

 
 

ท ี่ 

 
โครงการ/หลักสูตการ 

พ ัฒนา 

 
 

หลักการและเหตุผล 

 
 

ว ัตถ ุประสงค  

 
เป าหมาย 

คน 

 
ว ิธีการ 
พ ัฒนา 

 
 
งบประมาณ 

ระยะเวลา 

การ 

ดําเน ินงาน 

 
การตดิตาม 

การประเม ินผล 

7. ผูชวยนายชางสํารวจ เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 4,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 

 ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

 เปล ี่ยนแปลง 

8. ผูชวยนายชางโยธา เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 4,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
 ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

9. ผูชวยนายชางไฟฟา เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 4,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
 ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

10. ผูชวยเจาพนักงานประปา เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ ๑ การฝกอบรม 4,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 
 ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

เปล ี่ยนแปลง 

 
 
 

        

11. ผูดูแลเด็ก(ทักษะ) เป ็นการเพ่ิมพูนความร ูในการ เพ่ือใหทราบและเข าใจการปฏ ิบ ัติ       ๑ การฝกอบรม      4,500 ต.ค.60 - ทดสอบตาม 

 
 

 ปฏ ิบ ัติหนาท่ี หนาท่ี,ระเบ ียบกฎหมายท่ี    ก.ย.63 แบบท่ีกําหนด 

   เปล ี่ยนแปลง      
    
 
 

หมายเหตุ ช ื่อหล ักส ูตรการฝ ึกอบรมอางอิงจาก แผนการฝ ึกอบรมของสถาบันพัฒนาบ ุคลากรทองถ ิ่น ส วนนโยบายและแผนการฝ ึกอบรม กรมส งเสร ิมการปกครองทองถ ิ่น 



 

                                                                   ฉบับท่ี 124/๒๕60 
                ประกาศเทศบาลตําบลโพนทอง 

เรื่อง   ประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2561 -2563 
…...................................................... 

             ตามท่ี  เทศบาลตําบลโพนทอง  อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ  ไดจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร  ประจําปงบประมาณ  2561 -2563  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานสง
เจาหนาท่ีเขารับการฝกอบรม/สัมมนาเพ่ือผูเขารับการฝกอบรม/สัมมนาไดรับทราบปญหาและเขาใจบทบาท
อํานาจหนาท่ีของตนในการปฏิบัติงาน   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานตางๆ     และเพ่ิมพูนความรู    
ทักษะ   ทัศนคติท่ีดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม  อันท่ีจะใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการตามภารกิจของเทศบาลได
สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นั้น 
 

 อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดกาฬสินธุ  เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขการ
บริหารงานบุคคลเทศบาล  ลงวันท่ี  18  พฤศจิกายน  2545  และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธุ  ครั้งท่ี 9/2560  ลงวันท่ี  27   กันยายน   2560    จึงประกาศใชแผนพัฒนาบุคลากร  
3  ป  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563 ของเทศบาลตําบลโพนทอง  ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  
2560  เปนตนไป 
 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   2   เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2560 
 
 

                                                                
 

( นายมงคล  สําราญเนตร ) 
นายกเทศมนตรีตําบลโพนทอง 
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