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1. หลักการและเหตุผล 

 
1.1  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  สามารถแข่งขันได้  ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับสากล  
เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  โดยต้องอาศัย
ความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยส าคัญที่
จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้   

ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ยุคใหม่ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ  โดยเฉพาะ
การเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ๆ 
และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายใน
องค์การ เพ่ือให้องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยน
วิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 
 

1.2  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 

ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นพนักงานส่วนต าบลที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่ างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม
เสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา    
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการ ว่าส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้  
    อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
   ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่   
   ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
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๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือการน ามา
พัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 
1.3 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545  หมวดที่  14  ส่วนที่ 4 การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ 288 - 326 ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
เทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ 
บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานที่ดี  โดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้
วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะ
พัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และ
เพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาล
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และอาจจะกระท าได้โดย
ส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) 
เทศบาลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาล
ต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

 
1.4  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545 หมวดที่ 14 ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ข้อ 299 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล               
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการ พัฒนาพนักงานเทศบาล      
มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล นั้น 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลวานรนิวาส จึงได้ให้ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบล      
วานรนิวาส  ต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผน
อัตราก าลังของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลวานรนิวาส ขึ้นโดยให้สอดคล้องกับ   
แผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
 

  การพัฒนาบุคลากร มีความหมายตรงกับค าว่า Development of Personnel 
  พนัส หันนาคินทร์ (2526 : 133) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรว่าประสิทธิผลของ
โรงเรียนย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานย่อมจะเพ่ิมข้ึนจากการที่ระบบ
โรงเรียนให้โอกาสแก่เขาท่ีจะพัฒนาวิจัยความสามารถท่ีมีอยู่ในตัวของเขาแต่ละคนการพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรม
ที่จะต้องกระท าตั้งแต่แรกเข้ามาท างานถึงเวลาที่จะต้องออกจากงานไปตามวาระ 
            ประชุม รอดประเสริฐ (2528 : 132) ได้สรุปแนวคิดของนักวิชาการบริหารต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
พัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ตลอดจน
ทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจ าแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ 
ได้ 2 ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง 
            สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2522 :80) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการด าเนินงาน
เกีย่วกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการท างานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน
อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่จะ
สร้างเสริมและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และ
วิธีการในการท างานอันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 
            นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2525 : 208-209) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า เป็น
กระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ ความช านาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการให้
แนวความคิดใหม่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดีข้ึน 
 
  อาจกล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางท่ีดีขึ้นเพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
แล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ หลักและ
วิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี  
  3.2 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
  3.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  3.4 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.5 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง ซึ่ง
อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
  3.6 เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความสามารถในการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. เป้าหมายการพัฒนา 
 

 กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาคือ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ทุกคน ต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจประกอบด้วย  
   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  
5. วิธีการพัฒนาบุคลากร 
 
  เทศบาลต าบลวานรนิวาส เป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงานราชการ
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
  1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ก่อนการบรรจุเข้ารับ
ราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่รับการการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
  2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลวานรนิวาส หรืออาจด าเนินการร่วมกับ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ
หน่วยงานราชการอ่ืนตามความเหมาะสม 
  3. การให้ทุนการศึกษา  
  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา เป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการ
ร่วมกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  5. การสอนงานการให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสม ท าโดยหัวหน้างานหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 6.1 การเตรียมการและการวางแผน  
  ๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
  ๒) ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
  ๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
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  4) จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  6) ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร และจัดส่งแผน ให้อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการใน
สังกัด 
 
 6.๒ การด าเนินการพัฒนา  
 
  ๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่  การคัดเลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม 
การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 
  ๒) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 
 6.๓ การติดตามและประเมินผล  
 
  ให้ผู้บังคับบัญชาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการ
ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
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แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 

 นโยบายการพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

 
 การพัฒนาแผนงาน 
 
 เป้าหมายของเทศบาล

ประจ าปี 2561 -2563 
 

 บทบาท อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบล    
วานรนิวาส 

 
 ผลการประเมินสมรรถนะ

ของพนักงานเทศบาล 
ประจ าป ี

 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์  
เทศบาล 

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

 พนักงานเทศบาล
ต าบลวานรนิวาส
ได้รับการพัฒนา
ตามแผนฯ 

 วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

 ก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานเทศบาลทุก
ระดับมีสมรรถนะด้าน

การปฏิบัติงาน 
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 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่
จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 
กลกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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 8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่า
องค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่
ควรพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้ 
  1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
   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 เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
 
  2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
   2.1  O มาจาก Opportunities 
   หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์
หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และ
ใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
   2.2  T มาจาก Threats  
   หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
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การวิเคราะห์ SWOT องค์กรและบุคลากร 
 

จุดแข็ง  S 
 * องค์กรมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน 
 * บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นท่ี การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
 * องค์กรมีการสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในหลักสูตรการปฏิบัติงาน 
 * บุคลากรมีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์สูง 

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

* บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและการเพ่ิมความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

  
โอกาส  O 
 * มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากรัฐบาล 
 * มีกฎหมายรองรับและชัดเจน 

* มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
* มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 

อุปสรรค  T 
 * งบประมาณไม่เพียงพอ 
 * กฎหมาย/กฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลไม่ชัดเจนในบางประเด็น 

* ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม ไม่มีความชัดเจน ขาดแนวทางในการด าเนินการที่    
  ถูกต้อง 
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การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 
 

  1. เทศบาลต าบลวานรนิวาส ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ           
ของบุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่ง เทศบาลต าบลวานรนิวาส  
ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุก  6 เดือน ดังนี้ 
   - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   - การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
   - ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
   - การบริการเป็นเลิศ 
   - การท างานเป็นทีม 
  2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับ
เตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 
   - การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
   - ความสามารถในการเป็นผู้น า 
   - ความสามารถในการพัฒนาคน 
   - การคิดเชิงกลยุทธ์ 
  3. ต าแหน่งอ่ืน ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  เทศบาลต าบล
วานรนิวาส  ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารงต าแหน่งอยู่   
ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องด าเนินการทุก  6 
เดือน  เช่นกัน  
 
9. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 

  แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่
จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน แผนพัฒนา
รายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP โดยเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ 
ความสามารถ และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การก าหนดขึ้น ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Appraisal) เพ่ือการเลื่อนต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบ
ต่าง ๆ  แต่เมื่อได้มีการด าเนินกิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ 
ความสามารถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการ
เรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือ
ตอบสนองต่อความต้องการในระดับหน่วยงานย่อยและส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ 
    สรุป IDP จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
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  โดยในการส ารวจตนเองของบุคลากรในสังกัดของเทศบาลต าบลวานรนิวาส เพ่ือส ารวจความ
ต้องการในการพัฒนาตนเองนั้น เริ่มจากนายกเทศบาลต าบลวานรนิวาส เชิญปลัด และ หัวหน้าส่วนราชการ 
ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการส ารวจตนเอง ว่า หน่วยงาน หัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญชา
มีบทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปส ารวจตัวเอง โดยการท างานร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ
และผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการและให้บุคลากรประเมินตนเอง ซึ่งในการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ในส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน นั้น ก็ปรากฏถึง
ความต้องการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลอยู่ด้วย จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลส่งงานการเจ้าหน้าที่ 
 
  บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประกอบด้วย 
 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้บริหาร (นายกฯ)  

 

         - สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามท่ีก าหนดขึ้น 

         - อนุมัติให้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

           - ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้งการน า
แผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 

- จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บังคับบัญชาที่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือหัวหน้างาน 
(ปลัดฯ /รองปลัดฯ/
ผอ.กอง/ หน.ส่วน) 

 

- ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า IDP 

- ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่ก าหนดขึ้น 

- ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของ
บุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน 

- ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรเป็นรายบุคคล 

- ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร 

- ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดี
ขึ้น 

- ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตท่ีเขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น 

-   หาโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากรในงานปัจจุบันหรืองานอ่ืน 
ๆ ที่มี อยู่ 



บุคลากร/ เจ้าหน้าที่ทุกคน 

 

- มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง 

- ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้นด้วยความ
เต็มใจและตั้งใจ 

- ร่วมกับหัวหน้างานก าหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเอง 

- หาวิธีการในการท าให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่รับผิดชอบ
ประสบความส าเร็จ 

- ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการพัฒนา
ความสามารถของตนเองจากผู้อื่น 

หน่วยงาน (เทศบาลต าบล
วานรนิวาส 

 

 

- น าเสนอโครงการให้ผู้บริหารสูงสุดของกรมการพัฒนาชุมชนเห็นด้วยกับการ
น าเอา IDP มาใช้ในกรมการพัฒนาชุมชน 

- จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในหน่วยงาน 

- ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP กับ
เครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 

- ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP แก่ผู้บริหารทุก
หน่วยงานและบุคลากรทั่วทั้งกรมการพัฒนาชุมชน 

- ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP กับผู้บริหารและบุคลากร 

- ตอบข้อซักถามเก่ียวกับวิธีการจัดท าแผน IDP 

- หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือจิตส านึกของ
ผู้บริหารและบุคลากรในการจัดท า IDP 

- ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 
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แบบสอบถามเพื่อจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 

ของเทศบาลต าบลวานรนิวาส  อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 
 

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

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน......................................................................ต าแหน่ง............... ...................ระดับ....................... 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยต าแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง 
 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
............................................................................. .................................................................................................  
 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้ 
 

1. ระดับความรู้/ทักษะ (1) 
 0 – ไม่มีความรู้/ไม่มีทักษะ 
 1 – มีความรู้ มีทักษะบ้างแต่ไม่มีความมั่นใจที่จะน าไปใช้งานจ าเป็นต้องมีที่ปรึกษา 
 2 – มีความรู้ มีทักษะและมีความม่ันใจที่จะน าไปใช้งาน 
 3 – มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าได้ 
 

2. ระดับความจ าเป็นต่องานที่รับผิดชอบ (2) 
 0 – ไม่มีความจ าเป็น ไม่ได้ใช้งาน 
 1 – มีความจ าเป็นบางครั้งที่ต้องน ามาใช้งาน 
 2 – มีความจ าเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง 
 3 – จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องน ามาใช้งาน 
 

3. ระดับความต้องการในการพัฒนา (3) 
 0 – ไม่ต้องพัฒนา 
 1 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้งานในระยะยาว 
 2 – มีความต้องการพัฒนาเพ่ือต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง 
 3 – มีความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพ่ือต้องการใช้ในงาน 
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ตารางลงคะแนนเพื่อส ารวจความต้องการในการพัฒนา 
ค าอธิบาย ให้บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยน าค่าคะแนนที่คิดว่าใช่หรือต้องการจากข้อ (1) – (3)  
มาลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ช่อง (1) – (3) 
 

คุณลักษณะ 

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตัวเอง) 
(1) 

ระดับความรู้/
ทักษะปัจจุบัน 
(กรอกระดับ

ความรู้/ทักษะ 
ระดับ 0 – 3) 

(2) 
ระดับความ

จ าเป็นต่องานที่
รับผิดชอบ 

(กรอกระดับความ
จ าเป็นต่องานท่ี

รับผิดชอบ ระดับ 
0 - 3) 

(3) 
ระดับความ

ต้องการในการ
พัฒนา 

(กรอกระดับ
ความต้องการใน

การพัฒนา 
ระดับ 0 - 3) 

สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น) 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองคก์รและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การท างานเป็นทีม 

   

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

   

สมรรถนะประจ าสายงาน (พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างที่มีชื่อเหมือนพนักงานส่วนต าบล) ตามระดับ ใน
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
1. ………………………………………………………………………..… 
2. …………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………… 
4. …………………………………………………………………………… 

   

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

เทศบาลต าบลวานรนิวาส อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 

 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัดเทศบาล  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การบริหารจัดการ งานแผน งานงบประมาณ 
งานการคลัง งานช่าง งานอ านวยการ งานสภา 
งานบริหารงานบุคคล ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

รองปลัดเทศบาล  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การบริหารจัดการ งานแผน งานงบประมาณ 
งานสภา  งานการคลัง งานช่าง งานสาธารณสุข 
งานสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาชุมชน งานบริหาร
การศึกษา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ส านักงานปลัด  
 

  

หน.ส านักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน
อ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานสภา งาน
บริหารงานบุคคล 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หน.ฝ่ายอ านวยการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน
อ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานสภา งาน
บริหารงานบุคคล 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ งานการ
เจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งเดินทางไปราชการ งาน
อ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานประสาน 
งานทั่วไป งานขออนุมัติเดินทางไปราชการ บันทึก
ขออนุมัติต่างๆ งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 



 
งานการเจ้าหน้าที่ 
นักทรัพยากรบุคคล  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ ฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานจัดท าแผน งานงบประมาณ งานจัดท า
เทศบัญญัติ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักจัดการงานเทศกิจ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นิติกร 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ลูกจ้างประจ า    
พนักงานขับ
รถดับเพลิง  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
4. 3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่ น  ขั บ รถดั บ เพ ลิ ง  ขั บ รถยน ต์ ส า นั ก งาน 
เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร งานป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ 
ทางอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ทางถนน ด้านสา
ธารณภัยต่างๆ งานรักษาความสงบ ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานขับรถยนต์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น ขับรถดับเพลิง ขับรถยนต์ส านักงาน 
เจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร ช่วยเหลืออุทกภัย ช่วยเหลือ
อัคคีภัย ช่วยเหลือวาตภัย ช่วยเหลือภัยทางถนน 
ช่วยเหลือไฟป่า ตัดกิ่งต้นไม้ ลา้งวัด/ฌาปนสถาน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 



บริการรับ-ส่งผู้ป่วย งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

   

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ งานสาร
บรรณ  งานสภา งานจัดท าบันทึกขออนุมัติต่างๆ  
งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานดับเพลิง  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานป้องกันภัยพิบัติต่าง ๆ ทางอุทกภัย 
อัคคีภัย วาตภัย ทางถนน ด้านสาธารณภัยต่างๆ 
งานรักษาความสงบ  
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

กองคลัง    
ผู้อ านวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานอ านวยการ  งานบริหาร งานการคลัง  
งานงบประมาณ  งานสวัสดิการ  งานการเงิน  
การบัญชี  การจัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
การคลัง  

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
งานอ านวยการ งานบริหาร งานการคลัง  งาน
งบประมาณ  งานสวัสดิการ งานการเงิน  การบัญชี  
งานพัสดุ ฯลฯ 
 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักวิชาการเงินและ
บัญชี  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 
 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 



 
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกา ใบส าคัญ ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักวิชาการพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส านักงาน งานวิธีการพัสดุ ตกลง สอบ 
ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานจัดเก็บรายได้ งานเขียนใบเสร็จ งานภาษี
อากร  งานการเงิน ฯลฯ   
 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ช่วย จพง.จัดเก็บ
รายได้ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บรายได้ 
งานทะเบียนพาณิชย์ งานภาษีอากร งานการเงิน 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

กองช่าง    
ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการ
ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา  การวางโครงการ
ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ ทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  งานวางผังหลัก  
ออกแบบสถาปัตยกรรม  ออกแบบงานด้าน
วิศวกรรมต่างๆ งานควบคุมการเขียนแบบรูป
รายการก่อสร้าง  การประมาณราคา  จัดพิมพ์แบบ
รูปรายการต่าง ๆ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 



 
นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ออกแบบ การควบคุม การก่อสร้าง และ
บ ารุงรักษาด้านช่างโยธา การให้ค าปรึกษาแนะน าที่
เกี่ยวกับงานด้านโยธา ปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ลูกจ้างประจ า    
คนสวน  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
ปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม
สวนสาธารณะ สวนไม้ดอก หรืองานอ่ืนใดที่เกี่ยว 
ข้องและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ช่างก่อสร้าง 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การก่อสร้าง และบ ารุงรักษาด้านช่างโยธา 
การให้ค าปรึกษาแนะน าที่เก่ียวกับงานด้านโยธา 
ปฏิบัติงานส ารวจต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านช่างโยธา 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

กองสาธาณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

   

ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ก าหนดนโยบายการปฏิบัติงานพิจารณาวางอัตรา 
ก าลังเจ้าหน้าที่และงบประมาณของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ติดต่อประสานงานวางแผนมอบหมาย 
งาน วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมตรวจสอให้ค าปรึกษา
แนะน าปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผลและแก้ไข
ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่
รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการจัดการงาน
ต่างๆหลายด้านเกี่ยวกับงานสาธารณสุข   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เขา้ร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่าย
สาธารณสุข  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งงาน
ด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ  การ

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 



เฝ้าระวังโรค การควบคุมป้องกันโรคและภัย
สุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแล
รักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล  
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
พนักงานขับรถขยะ  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งงาน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานขับรถยนต์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งงาน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

คนงานประจ ารถขยะ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งงาน 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

กองการศึกษา    
นักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ 
ด้อยโอกาส งานสตรี งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
 

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารการศึกษา  งานเด็กและเยาวชน 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งาน
ส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  งาน
กิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ 
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
 

ครู   1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การเขียน
โครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การเขียน  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 



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

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอ

บ 2564 2565 2566 
1 โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดงูาน 

ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กลุ่ม
แกนน าชุมชน และกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ  

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

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

200,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพือ่
พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน จาก
หน่วยงานอ่ืน ทั้งพนักงาน ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการท างานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอ

บ 2564 2565 2566 
1 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพือ่

พัฒนาทักษะในการท างานของแต่ละ
ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 



สายงาน จากหน่วยงานอื่น ทั้งพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถเติบโตใน
สายงาน ร้อยละ 90 
 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการ
บันทึกข้อมูลการ
ฝึกอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรที่ผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล ร้อยละ 
100 
เชิงคุณภาพ 
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบรูณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการฝึกอบรม ตรวจสอบได ้
ร้อยละ 90 
 

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าป ี

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผา่นเกณฑ์  ร้อยละ 70 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีสุขภาพดีพร้อมปฏิบตัิงาน ร้อย
ละ 70 
 

-    กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากร 

ร้อยละความส าเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 เลม่ 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัตริาชการ 
 

-    ส านักปลดั 

2 โครงการยกย่องชมเชยบุคลากร
ดีเด่น 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 
 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของโครงการ 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

-    งานการเจ้าหน้าท่ี 

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 



3 จัดท าคู่มือการให้บริการและ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสาร  การ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
ต่อเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลการให้บริการ จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการให้บริการ สมบรูณ์ อา่นเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือการให้บริการในการปฏิบัตริาชการ 

-    ส านักงาน 
ปลัด  

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   
ล าดั
บ 

กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลวานรนิวาส 
 

ร้อยละความส าเรจ็ เชิงปริมาณ  
- จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทจุริต 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจ านงตอ่ต้านการทุจรติ 
 

-  - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 
 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรได้รับความรูด้้านคณุธรรม จริยธรรมมากขึ้น 
ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรมีความรูด้้านคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น ร้อย
ละ 80 
 

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 



3 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้าน
วินัยและรักษาวินยัในการท างาน  

ร้อยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผา่นการอบรมมีความรู้ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีด่ีในการปฏิบัติงาน 

-    ทุกส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรในอนาคต 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
การเปลีย่นแปลง เช่น ภาวะการเป็น
ผู้น า การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน การ
เข้าสู่ อปท.ยุค 4.0 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนา  ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรสามารถเตรยีมพร้อมรับการเปลีย่นแปลง ร้อย
ละ 70 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่พร้อมรับการเปลีย่นแปลงท่ีจะ
เกิดขึ้น ในอนาคต 
 

-    ทุกส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกัน
การทุจริตในภาครัฐ ร่วมกับส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 และส านกังาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 

-    ส านักงาน 
ปลัด 

และทุกส่วน
ราชการ 



แห่งชาติ จังหวัดสกลนคร เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตใน
องค์กร 
 

ร่วมกัน 

2 โครงการให้ความรู้เกีย่วกับระเบียบและ
วิธีการจัดซื้อจดัจ้างในภาครัฐ ร่วมกับ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 และ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ จังหวัดสกลนคร 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ 
 

-    ส านักงาน 
ปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดกิจกรรมการสรา้งส่วนราชการเป็น
องค์กรเรียนรู้ เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ แผ่นพับ คู่มือการท างาน  
กฎระเบียบการปฏิบัตริาชการในสายงาน
ของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรใน
สังกัด 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละบคุลากรใน
ส านักงาน(เฉพาะ
พนักงานเทศบาล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบตัิราชการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัตริาชการ สมบรูณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 

    ทุกส่วน 
ราชการ  



ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด 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 าเนินงานของแตล่ะ
สวนราชการอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

-    ทุกส่วน 
ราชการ 

2 โครงการจดัการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management /KM) 

ร้อยละความส าเรจ็ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจดัการความรู้ (KM) ของ
หน่วยงาน  ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้เขา้ใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรูร้่วมกนัและแลกเปลีย่นเรยีนรู้
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  

-    ทุกส่วน 
ราชการ 



 
 

เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรใน
สังกัด 
 
 

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

-    งานการเจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 
 
 

2.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการในแต่ละสาย
งาน 

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

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

3.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานท่ีรับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

4. หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะ 1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
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5. หลักสูตรด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

6. หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้าง
ความผาสุกของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

7. หลักสูตรการสร้างความ
ผูกพันและบรรยากาศท่ีดีใน
การท างานของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

8. การส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนท่ีสามารถเบิกจ่าย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

9. การส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนท่ีสามารถเบิกจ่าย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
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1.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนเิทศ 

2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

- เทศบาลด าเนินการ 
- สง่บุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานท่ีรับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะ 1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
 

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

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
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5. หลักสูตรด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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6. หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้าง
ความผาสุกของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

7. หลักสูตรการสร้างความ
ผูกพันและบรรยากาศท่ีดีใน
การท างานของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

8. การส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนท่ีสามารถเบิกจ่าย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

9. การส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนท่ีสามารถเบิกจ่าย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
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- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
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2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานท่ีรับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะ 1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
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งานผู้ปฏิบัต ิ
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4.หลักสูตรด้านการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
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ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

6. หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้าง
ความผาสุกของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

7. หลักสูตรการสร้างความ
ผูกพันและบรรยากาศท่ีดีใน
การท างานของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

8. การส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนท่ีสามารถเบิกจ่าย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

9. การส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนท่ีสามารถเบิกจ่าย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

 



 


