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   เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพ่ือสามารถตอบสอนงเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่ง    
ที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ 
และถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตาม
วัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ 
   เพ่ือให้การบริหารทรัยพากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เทศบาลต าบลเมืองงาย   
ได้จัดท านโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเมืองงาย โดยได้
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานความส าเร็จ 5 ด้าน ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดได้แก่ 
   1. ความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ 
   2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   4. ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   5. คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตการท างาน และหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ และสอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนั้น เพ่ือให้เทศบาลต าบลเมืองงาย มี นโยบาย   
กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดท านโยบาย กลยุทธ์การบริหาร 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วม    
ในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

   เทศบาลต าบลเมืองงาย จะน าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้รับจากการจัดท า 
เพ่ือเป้าหมายส าคัญในการผลักดัน พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นเทศบาลต าบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริม
ท้องถิ่น ให้เป็นกลไกในการพัฒนาต าบลได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลเมืองงาย 
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หลักการและเหตุผล 
   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
   (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่ว ไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ  
เป็นต้น 
   (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
   (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
   (5) ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลเมืองงายจึงได้จัดท านโยบาย กลยุทธ์การ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลต าบลเมืองงายในการปฏิบัติงานราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
เทศบาลต าบลเมืองงาย ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ เทศบาล
ต าบลเมืองงาย 
  3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของ       
เทศบาลต าบลเมืองงาย 

 

เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 



 

 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงายทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 
วิสัยทัศน์ 
   มุ่งพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์กรให้มี
สมรรถนะ ขีดความสามารถและพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ 
 

พันธกิจ 
   1. พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะที่จ าเป็นในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และ
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 
   2. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
   3. พฒันาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
  4. พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้มีประสิทธิภาพ 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีศักยภาพใน
การจัดบริการสาธารณะภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
   6. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สามารถท างานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   7. ส่งเสริมให้บุคลากรน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด ารงชีวิต 
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วิสัยทัศน์การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย 
 

เป้าหมาย 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์กรให้มี
สมรรถนะ ขีดความสามารถ และพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ 

เกิดกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะที่จ าเป็น 
ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และ    
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 

มาตรการ 

1. ปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมของ 
พนักงานเทศบาลเพือ่รองรับวัฒนธรรมใหม่ โดย
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง             
2. สรา้งเสริมสมรรถนะให้แก่บุคลากรอย่าง
ทั่วถึง 

 

1. พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุม 
2. สรา้งเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ   
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

แผนงาน 

1. โครงการจัดการความรู้เพื่อสนบัสนุนประเด็น 
ยุทธศาสตร ์
2. โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์วัฒนธรรม 
ในการท างานส าหรับพนักงานเทศบาล 
3. โครงการถ่ายทอดตัวช้ีวัดจากระดับองค์กร 
สู่บุคคล 
4. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 
5. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
พนักงาน 

2. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนา    
บุคลากรที่มปีระสิทธิภาพ 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดลุ 
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 

1. ส่งเสริมใหส้ร้างสภาพแวดล้อมการท างาน   
อย่างเป็นระบบ 

1. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
ฐานข้อมูลบุคคลขององค์กร 
2. โครงการร่วมศึกษาวินยัและพัฒนาบุคลากร 
3. โครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส ์
4. โครงการพัฒนา IT และเครือข่ายการเรียนรู ้
5. โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร 

1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
2. โครงการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
3. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิม่ประสิทธิภาพแก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล 
4. จัดเวทรีะดมความคดิเห็นเพื่อหาแนวทางแก้ไข 
ปัญหาในการพัฒนาบุคลากร 
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วิสัยทัศน์การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย 
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม  และสมานฉันท์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะที่จ าเป็น 
ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และ
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 

พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 

 

1. รณรงค์และพัฒนาพนักงานเทศบาลให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีด้านคณุธรรม และการเรยีนรู้ที่จะ
พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลศิ 
2. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรม และ
ค่านิยมของพนักงานเทศบาลตามปรัชญา
พอเพียง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
3. สรา้งเสริมขีดสมรรถนะให้แก่บุคลากร 
อย่างทั่วถึง 

1. ก าหนดมาตรการแผนงาน/งบประมาณบรหิาร 
ทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับภารกจิขององค์กร 
ในอนาคต 
2. สนับสนุนให้มีระบบข้อมูลบุคคล และน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบรหิารทรัพยากรบุคคลได้
อย่างถูกต้องและทันสมยั 
3. สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
รายบุคคล 
4. สรา้งเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรระหว่าง 
หน่วยงานให้เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ 

1. สรา้งบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการท างาน
ใหเ้อื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และเกิดการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. สนับสนุนให้มีกระบวนการบรหิารทรัพยากร
บุคคลด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม 
3. สรา้งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีด ี
ในองค์กร 
4. ส่งเสริมใหม้ีสวสัดิการแก่บุคลากร
นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานบุคคล 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถของเทศบาลต าบลเมืองงายให้มีสมรรถนะ
สูง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ระบบบริหารราชการของเทศบาลเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี

1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
1.2 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลอย่างเป็น
ระบบ 
1.3 น าการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 
 

2. บุคลากรเทศบาล มีความเป็นมืออาชีพและ
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาล ให้มีขีดความสามารถ 
2.2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาล 
 

 3. เทศบาล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล ส าหรับ
ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาล 
 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาต าบล 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. เทศบาล มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการ
ให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 

1.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการของเทศบาล ตามหลักเกณฑ์
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
1.2 พัฒนาศักยภาพของเทศบาล ให้สามารถสนองตอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
1.3 ศึกษา วิจัย และติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาเทศบาล 
 

2. เทศบาล มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการงบประมาณ  การเงิน  การคลั งให้
สามารถพ่ึงพาตนเอง 
 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณการเงิน 
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. บุคลากรของเทศบาล มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาล ให้สามารถ 
ส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. เทศบาล สามารถใช้ภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วม
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล
เมืองงาย 

1.1 สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล 
1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรเทศบาล และ
การสร้างและใช้ภาคีเครือข่าย 

2. เทศบาล ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชน 2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงานที่โดดเด่นของ
เทศบาล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะที่จ าเป็นเพื่อรับรองการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
  มาตรการที่ 1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กร ของพนักงาน
เทศบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทุกส่วนงานมีการพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม
องค์กร เพ่ือการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเชิงรุกและเน้นผลสัมฤทธิ์ (การบริหารราชการ
แนวใหม่) 
  เป้าหมาย พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานเชิงรุกและเน้นผลสัมฤทธิ์ 
(การบริหารราชการแนวใหม่) 
   ตัวช้ีวัด ร้อยละของบุคลากรที่ตระหนักและปฏิบัติตาม กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40, 50, 60, 70 และ 80 ตามล าดับ 
   มาตรการที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง 
   วัตถุประสงค์  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคน ทุกระดับ  ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ                  
เชิงรุกท่ีเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าหมาย พนักงานเทศบาลทุกคน ทุกระดับ มีการจัดสมรรถนะตามสายงานหลักของแต่ละ
คน มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้วยการสอนงาน และพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีความสื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมและมีวินัย 
   ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40, 50, 60, 70 และ 80 ตามแผนที่ก าหนดไว้ในปี พ.ศ. 2560-2562 
ตามล าดับ 
   มาตรการที่ 3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุกตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
สมัยใหม่  
   วัตถุประสงค์  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคน ทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ                  
เชิงรุกตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ 
   เป้าหมาย ผู้บริหารเทศบาลมีการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพนักงานเทศบาล ทุกคนมี
การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคคล 
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                  ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ตามนโยบาย กลยุทธ์การ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40, 50, 60, 70 และ 80 ตามแผนที่ก าหนดไว้   
ในปี พ.ศ. 2560-2562 ตามล าดับ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
   มาตรการที่ 1 พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลต าบล 
เมืองงาย 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทุกส่วนงานมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุม 
ตามภารกิจของแต่ละส่วน 
   เป้าหมาย ส่วนงานทุกส่วนทั้งท่ีปฏิบัติราชการในหรือนอกส านักงาน ได้รับมอบอ านาจ 
จากผู้บังคับบัญชาของส่วนงาน 
   ตัวชี้วัด มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมตามภารกิจทุกภารกิจ 
   มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้ใช้ระบบ IT ในการพัฒนาบุคลากร 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบส าหรับการพัฒนา
บุคลากร 
   เป้าหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ตัวชี้วัด  1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาบุคลากรตามความจ าเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40,50,60,70,80    
     2. ร้อยละของบุคลากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60, 70, 80  
   มาตรการที่  3  ส่ งเสริมให้ มี การประเมินบุ คลากรเพ่ือสร้างคุณภาพและผลสัมฤทธิ์                            
ในการปฏิบัติงาน 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีระบบการควบคุมก ากับและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
   เป้าหมาย ทุกส่วนงานมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้ประสิทธิภาพ 
   ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   มาตรการที่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือและมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในองค์กร 
   เป้าหมาย หน่วยงาน อปท. ในอ าเภอเชียงดาวและอ าเภอใกล้เคียง 
   ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการบูรณาการระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับเครือข่าย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40,50,60,70,80   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต  และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
   มาตรการที่ 1 ส่งเสริมให้สร้างสภาพแวดล้อมการท างานอย่างเป็นระบบ 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมีการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นระบบ 
   เป้าหมาย ทุกส่วนงานของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   ตัวช้ีวัด 1. ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต่อสภาพแวดล้อมการท างานขององค์กร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40,50,60,70,80   

    2. ร้อยละของส่วนราชการมีโครงการหรือกิจกรรมที่สร้างความสมานฉันท์ในทุก 
ระดับระหว่างผู้บริหารกับพนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง พนักงานจ้างและระหว่างพนักงานด้วยกันเองไม่น้อย 
กว่าร้อยละ 40,50,60,70,80   
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การวิเคราะห์ SWOT analysis  
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  ประกอบด้วย 
 ๑. จุดแข็ง (Strength) ในการพัฒนาระบบบริหารบุคคลในเทศบาล 
  1.1 ด้านบุคลากร 
     - มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานบุคคลโดยตรง เช่น งานการเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ปฏิบัติงานบุคลากร
ของเทศบาล 
   - มีผู้รับผิดชอบงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กร ท าให้สามารให้บริการ             
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนงานต่าง ๆ 
  1.2 ด้านวัสดุอุปกรณ์/งบประมาณ มีอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จ าเป็นในกระบวนการฝึกอบรมหรือการพัฒนา
บุคลากรด้วยวิธีการต่าง ๆ เพียงพอและเหมาะสม เช่น มีคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเรียนรู้ หรือสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self Development) ได้ตลอดเวลา 
  1.3 มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เช่น งบประมาณด้านการบริหารงานทั่วไปและ
งบประมาณส าหรับส่วนงานต่าง ๆ  
  1.4 ด้านการบริหารจัดการ 
   - มีสถานที่ที่ใช้ในการฝึกอบรมกระจายอยู่โดยทั่วไป เช่น โรงแรม  (ราคาไม่สูงมากนัก) ห้อง
ประชุมเทศบาลและศูนย์ประชุมย่อยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ โดยทั่วไป 
  1.5 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
    - มีระบบสารสนเทศที่เอ้ือและเป็นช่องทางในการพัฒนาบุคลากร เช่น Web side ของ
เทศบาล 
    - มีการประสานเชื่อมโยงทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก และสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ 
2. จุดอ่อน (Weakness) ของการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในเทศบาลต าบลเมืองงาย  
  2.1 ด้านบุคลากร 
   - เทศบาลต าบลเมืองงายยังมีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในเชิงรุกมากขึ้น 
   - เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานในสังกัดยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนที่เป็นระบบและ
การประสานงานการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน 
   - เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ เช่น ด้าน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน, ด้านทักษะ เทคนิค วิธีการฝึกอบรมใหม่ ๆ 
   - เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดการวางแผนในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง(ขาดแรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์) 
   2.2 ด้านงบประมาณ/และวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาบุคลากร 
   - งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรยังไม่ได้จัดสรรเป็นระบบชัดเจน  
  2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
   - ระบบการบูรณาการการพัฒนาบุคลากรในแต่ละส่วนงาน ไม่สอดคล้องกัน ท าให้การพัฒนาบุคลากร
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
   - ระบบการติดตามการประเมินผลยังไม่บรรลุเป้าหมายที่แท้จริง 
   - การสื่อสารไปไม่ถึงยังกลุ่มเป้าหมาย ท าให้กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มเสียโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง 
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  2.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
   - ยังขาดเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลการที่มีประสิทธิภาพ 
   - ระบบ IT เพ่ือการเรียนรู้ยังไม่กว้างขวางเท่าท่ีควร 
   - สื่อการเรียนรู้มีน้อย ช่องทางการเรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีเฉพาะกลุ่ม/หน่วยงาน และยัง
ไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร 
 

สภาพแวดล้อมภายนอกเทศบาลต าบลเมืองงาย 
3. โอกาส (Opportunities) ในการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
   - ข้าราชการ บุคลากร สังกัดหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่  มีความเชื่อถือในศักยภาพของเทศบาล
ต าบลเมืองงายและพร้อมประสานความร่วมมือ 
   - สถาบันการศึกษา/ส่วนราชการ ยินดีเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   - บุคลากรของเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้รับการยอมรับความสามารถจากหน่วยงานต่าง ๆ 
พ้ืนที่ 
 3.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมและให้ความร่วมมือเป็นเครือข่ายในการร่วมปฏิบัติงาน
การพัฒนาบุคลากรร่วมกัน 
  3.3 สถานการณ์ต่าง ๆ  
   - การปฏิรูประบบราชการ การเน้นการพัฒนาบุคคลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร 
   - นโยบายของรัฐบาล ให้ความส าคัญในการพัฒนาคน 
   - ระบบการติดต่อสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
   - มีหน่วยงานภายนอกพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เช่น  สถาบันการศึกษาใน
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ  
 4. อุปสรรค (Threats) ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  4.1 ด้านสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ท าให้เทศบาลมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ การด าเนินการจึงต้องสอดคล้องกับงบประมาณ ประกอบกับรายได้ที่ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้ก็มี
ไม่มากนัก ท าให้งบประมาณท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาล ท าให้ไม่สามารถ
ตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
  4.2 งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับตลอดจนห้วง
ระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นตามแผน ท าให้การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  4.3 ปัญหาภัยธรรมชาติ เนื่องจากพ้ืนการปกครองเป็นพ้ืนที่รายลุ่มอยู่ต่ ากว่าระดับล าน้ าสาธารณะ   
จึงประสบปัญหาน้ าท่วมที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เพาะปลูกของราษฎรในฤดูฝนตกชุก 
  4.4 ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ จะเน้นโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนมากยังเกินศักยภาพของเทศบาลที่จะด าเนินการได้ 
 4.5 จ านวนครัวเรือนอาชีพภาคการเกษตรยังขาดการพัฒนาครบวงจร รายได้หลักของประชากรขึ้นอยู่
กับมูลค่าของผลผลิตในภาคเกษตรกรรมการ ซึ่งมีความไม่แน่นอน 
 4.6 ปัญหาของคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่งผลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยาเสพติด
และสาธารณสุข รวมถึงค่าครองชีพของคนเมืองในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบตามไปด้วย 
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การจัดท านโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
 เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้จัดท านโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามกรอบ
มาตรฐาน ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งกรอบมาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วย 
 มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
  1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้เทศบาลบรรลุพันธกิจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
  2) มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “ก าลังคนมีขนาดและ
สมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน สมารถระบุช่องว่างด้านความต้องการก าลังคนและมีแผนเพ่ือลดช่องว่าง
ดังกล่าว 
  3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด ให้ได้มา
พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ 
  4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร
ราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
 มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหาคัดเลือก การ
บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
อ่ืน ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา 
  2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
  3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณรายจ่าย
ของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากรตลอดจนความคุ้มค่า 
  4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ     
ส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
 มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
  1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็น
ต่อการบรรลุเป้าหมาย พันธกิจของส่วนราชการ 
 2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
  3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ เพ่ือพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
การบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 
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  4) มีระบบการบริหารผลงาน ที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความ
เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงาน
ของส่วนราชการ 
 มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การที่ส่วนราชการจะต้อง 
  1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการ
ด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และหลักสิทธิ
มนุษยชน 
  2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องก าหนดให้ความพร้อม
รบัผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
 มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง การที่ส่วนราชการ        
มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ ดังนี้ 
  1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงาน และ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้
ชีวิตส่วนตัว 
  2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
  3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อน
ส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
  มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัยพากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท าให้ส่วน
ราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด หากยัง
ไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมีการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบมาตรฐานความส าเร็จ   
ทั้ง 5 มิต ิ
 

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
นโยบายด้านการบริหาร 
 1. กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น 
  2. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และทิศทางที่วางไว้ 
  3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ 
 

 
 

      4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มีความคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด 
       5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมคณะกรรมการทุกกอง เพ่ือรับทราบปัญหา/อุปสรรคและ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
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นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
 1. การบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
  2. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน 
  3. การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน มีเปา้หมายคือ มีระบบในการติดตามประเมินในการ
บริหารก าลังคน, มีความคล่องตัว, สนับสนุนให้เกิดการใช้ก าลังคนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีองค์ความรู้เพ่ือน าไป
ก าหนดแนวทางหรือพัฒนาระบบการบริหารก าลังคน เพ่ือรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
  4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน 
 

นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
  1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการความรู้ 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
  3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ขององค์กร
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

นโยบายด้านภาระงาน 
  1. มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน 
  2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน 
  3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงานจะต้องมีการ
ประชุมบุคลากรภายในเพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงภาระงาน
ประจ าทุกเดือน 
 

นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
  1. ให้ทุกงานในกองใช้ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน 
  2. ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือใช้ร่วมกัน 
 3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
 

นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
  1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกอง เพ่ือเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไขปัญหา
อุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
  2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานร่วมกัน 
  3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพ่ือบุคลากรพัฒนาทักษะและ
ความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีศักยภาพในการ
พัฒนาตนเอง 
   

นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการส่งบุคลการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
  2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
          3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้ และน าผลมาเป็นแนว
ในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
  1. มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
ภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
  2. มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ประจ าเดือน เวียนให้บุคลากรได้ทราบทุก
เดือน 
  3. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไประบบการบริหารและจัดการ
ตามระบบบัญชีมาใช้ 
  4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
 

นโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  2. จัดท าแผนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3. ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่การ
สร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
 
 

แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
           พนักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย จะพึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการประชาชนอย่าง   
เสมอภาค   
  เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยการจัดท านโยบาย กลยุทธ์การ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ       
มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
พนักงานเทศบาลทุกคน ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสท่ีจะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลา ท้ังนี้  วิธีการพัฒนาอาจ
ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศการฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงานการประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯลฯประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 
   (1) ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เช่น ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของงานนโยบายต่างๆ  เป็นต้น 
  (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและการสื่อความหมาย การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  (5) ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
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  การปฏิบัติงานอย่างมีความสุขเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลเมืองงาย จึงได้จัดท า
นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2562 ขึ้น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกท้ังเป็นการพัฒนา      
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลต าบลเมืองงาย ในการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ขั้นตอนการจัดท านโยบาย กลยุทธก์ารบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  1. ส านักปลัด เทศบาลต าบลเมืองงาย ฝ่ายอ านวยการ  
  2. บุคลากรผู้รับผิดชอบ มีหน้าที ่ 
   2.1 ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร  
   2.2 วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท านโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   2.3 เสนอแผนการจัดท านโยบายฯ ต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  
   2.4 แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมกรรมการที่ได้รับมอบหมาย  
   2.5 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทราบ  
   2.6 จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามนโยบายฯ   
   2.7 เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย และผลการประเมินและติดตามผลเสนอ
คณะกรรมการ  

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร รายละเอียด  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  
๑. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร   - ผู้บริหาร - หัวหน้าส่วนราชการ  

- พนักงานทุกคน - บุคลากร  
  - ผู้บริหาร  
๒. วิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลการจัดท าแผนพฒันาบุคลากร  - คณะกรรมการ  

- บุคลากร  
- หัวหน้าส่วนราชการ  

๓. พิจารณาว่า บุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายใน จุดใดที่ต้อง
มีการฝึกอบรม หรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางาน  

 - ผู้บริหาร  
- หัวหน้าส่วนราชการ  
- บุคลากร  

๔. จัดท าแผนพฒันาบุคลากรประจ าปี ต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย   - ผู้บริหาร  
- หัวหน้าส่วนราชการ  
- บุคลากร  

๕. จัดส่งบุคคลไปอบรมและจัดท าเอกสารการฝึกอบรม ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผูบ้ังคับบัญชา  

 - บุคลากร  

๖. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย   
 

- หัวหน้าส่วนราชการ  
- บุคลากร  

๗. จัดท ารายงานผลการดาเนินการตามแผนพฒันาบุคลากรประจาปี   - บุคลากร  
๘. ประเมินผล   - ปลัดเทศบาล  

- บุคลากร  
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การจัดท านโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความตอ้งการฝึกอบรม 

พิจารณาเปน็รายบุคคล  หรือระดับ
หน่วยงานภายในเทศบาล 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเปน็ ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม น าหลักสูตรที่ได้ไป 
ฝึกอบรม น ามาถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากร 
ในหน่ วยงาน ได้ รับ ทราบ  และถือ เป็ น
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
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หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร  
  เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้ รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ 
  ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๑.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
  ๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 1.8 พระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
  1.9 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
  1.10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
 1.11 ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2564 
  1.12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๑.14 กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ๑.15 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน 
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ 
  ๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
  ๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2562 
 ๒.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
 ๒.4 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
 ๒.5 ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล  ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ   
ในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
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๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  3.1 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
  3.2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  3.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  3.4 หลักสูตรด้านการบริหาร 
  3.5 หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
  3.6 การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  3.7 การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
  3.8 การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
  3.9 พัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ 
  3.10 เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
  3.11 มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
  3.12 หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
        3.13 การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      3.14 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
  3.15 จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
หมายเหตุ   
  ๑. หลักสูตรต่าง ๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ  จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
           ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการเดียวกันได้ 
 

4. ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
  ๔.๑ ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
  ๔.๒ ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
  ๔.๓ บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
  ๔.๔ พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
  ๔.๕ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
 ๔.๖ วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
 ๔.๗ พัฒนาการกระจายอ านาจ 
 ๔.๘ พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
           วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากร ก าหนดวิธีการพัฒนาตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
๑. วิธีการด าเนินการ 
         1.๑ การปฐมนิเทศ 
  ๑.๒ การฝึกอบรม 
  ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
           ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดือนในการถ่ายทอดความรู้ 
ในการปฏิบัติงาน 
          ๑.๕ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
   ๑.๖ การมอบหมายงาน 
  ๑.๗ การให้การศึกษา 
 

๒. แนวทางการด าเนินการ 
         การด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากร นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม 
ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
         ๒.๑ เทศบาลฯ ด าเนินการเอง 
         ๒.๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยเทศบาลฯ 
จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม 
        ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานของเทศบาลต าบล
เมืองงาย เป็นผู้ด าเนินการ 
 

๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
       - ประจ าปีงบประมาณของแต่ละปี 
 

๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                    จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการ
พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตร
ด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ  
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 
 

๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

      การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง  หรือร่วมกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือก
รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 
 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให้
ทราบถึงความความส าเร็จ ความรู้ความสามารถและผล
การปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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ตารางแผนการจัดการความรู้เทศบาลต าบลเมืองงาย  
เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมการจัดการความรู้ กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1. การบ่งชี้ความรู้ 

- การแต่งต้ังคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้
ของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
- ระบุองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาล 

พนักงานเทศบาล/เจ้าหน้าที่  
ทุกกอง 

- มีบุคลากรของแต่ละกอง 
เป็นคณะกรรมการ 
- มีเอกสารแสดงองค์ความรู้
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

ประจ าปีงบประมาณ 
ของแต่ละปี 

  

ส านักปลัด และ
คณะท างาน 

 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
มีการประชุมประจ าเดือนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล/เจ้าหน้าที่  
ทุกกอง 

มีการจัดการประชุม
พนักงานประจ าเดือน อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

ประจ าปีงบประมาณ 
ของแต่ละปี 

 

ส านักปลัด และ
คณะท างาน 

 

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
น าความรู้ที่รวบรวมได้มาเรียบเรียงจัดท าเป็น
เอกสาร แล้วท าบัญชีรายการความรู้ จ าแนกเป็น
หมวดหมู่ให้เหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล/เจ้าหน้าที่  
ทุกกอง ที่ได้รับมอบหมาย 

มีเอกสาร หรือสื่อสาร 
สนเทศ ที่ได้จากการสร้าง
และแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย 1 ชุด 

ประจ าปีงบประมาณ 
ของแต่ละปี 

 

ส านักปลัด และ
คณะท างาน 

 

4. การเข้าถึงองค์ความรู้ 
จัด ให้ มี ช่ อ งท างในการเข้ าถึ งความรู้  และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 

พนักงานเทศบาล/เจ้าหน้าที่  
ทุกกอง ที่ได้รับมอบหมาย 

มีช่องทางในการเข้าถึง
ความรู้ และมีการ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน  
อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

ประจ าปีงบประมาณ 
ของแต่ละปี 

 

ส านักปลัด และ
คณะท างาน 
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แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

ประจ าปีงบประมาณ  
ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (คน) ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดู งาน

ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
แ ล ะพ นั ก งาน เท ศ บ าล  รวม ถึ ง
คณะกรรมการชุมชน 

เพื่ อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจและมีเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามา
ปรับปรุงด าเนินงานของเทศบาลมาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80  

ส านักปลัด 

2. จัดการประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร
และพนักงาน 

เป็ น ก า ร เปิ ด โอ ก าส ให้ มี ก า รพู ด คุ ย แ ล ะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 

เพื่อเป็นการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
สร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงาน
ติดตามงานต่าง ๆ  

พนักงานเทศบาล 
ทุกคน 

ส านักปลัด 

3. อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่ น  จัด โดยสถาบั น
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ บ ริห าร, สมาชิ กสภาเทศบาล , พนั กงาน
เทศบาล 

เพื่ อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบั ติหน้ าที่ ระ เบียบ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 

ทุกกอง 

4. อบรมบุคลากรที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืน เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาล 
 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการท างานของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ทุกคน 

ทุกกอง 

5. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการท างานของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ที่เข้ามาใหม ่

ทุกกอง 

6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ 
ในการท างาน 

เป็นพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
 

เพื่อพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ทุกคน 

ส านักปลัด 

7. โครงการอ่ืน ๆ ที่ สามารถก าหนด
ภ าย หลั งต าม ความ จ า เป็ น แล ะ
สถานการณ์ 

เป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ประสบการณ์และ
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

เพื่ อ เพิ่ มพูนทักษะ ความรู้  ประสบการณ์ และขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ทุกคน 

ทุกกอง 
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รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง 
ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

1. ความรู้ในด้านบัญช ี ความสามารถในการอภิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านบัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
บัญชี ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. ความรู้ในการเป็นผู้
ตรวจสอบ 

ความสามารถในการอภิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการ
เป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเป็นผู้ตรวจสอบ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน
การตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ความรู้ในด้านงบประมาณ ความสามารถในการอภิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านงบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
งานงบประมาณตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้าน
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 

4. ความรู้ในด้านการเงิน ความสามารถในการอภิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านการเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
การเงิน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ 

5. ความรู้ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

ความสามารถในการอภิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับงาน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

6. ความรู้ในงานด้านระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงาน
บุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการวิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวกับงานบุคคล รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน
การท างาน 

7. ความรู้ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มี 
ประสิทธิภาพ 

8. ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับงานตลอดจนการพฒันาและปรับปรุงขัน้ตอนการท างานด้านให้มี
ประสิทธิภาพ 

9. ความรู้ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการท างาน    ในด้านการ
ตรวจสอบภายในรวมท้ังการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
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10. ความรู้ในด้านกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตรา   ต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมท้ังการตอบข้อซักถามและให้ค าปรึกษา
แนะน าในประเด็นต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ 

11. ความรู้ในด้านการจัดซื้อ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอน
การท างานในด้านงานจัดซื้อ รวมท้ังการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน
การท างานด้านจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ 

12. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/
ข้อบังคับของทางราชการ 

ความเข้าใจในระเบียบ ค าสั่ง ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมท้ัง
สามารถตอบข้อซักถามและให้ค าแนะน ากับผู้อื่นเกี่ยวกับระเบียบ 
ค าสั่งและ/หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องชัดเจนตรงประเด็น 

13. การให้ค าปรึกษา ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ของผู้อื่น รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือ
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

14. การแก้ไขปัญหาตัดสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาท่ีอาจ
เกิดขึ้น ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใด ๆ เพื่อให้การ
ตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาได้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้น เป็นไปอย่างเป็นระบบ  
มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

15. ความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบผลงานท่ีเกิดขึ้นของทีมงาน และน าเสนอความคิดเห็น
ของตนแก่สมาชิกในทีม รวมท้ังกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความ
เป็นผู้น าและพร้อมท่ีจะน าเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม 

16. ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน 

การก าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน 
รวมทั้งสอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่ก าหนดขึ้นโดย
พิจารณาจากความแตกต่างของผู้ถูกสอนเป็นส าคัญ ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิคการสอนงานใหม่ ๆ ให้เหมาะสมและ
บรรลุผลส าเร็จของงานรวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะการท างานของ
ตนเองและผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่อง 

17. ทักษะในการท าเสนองาน ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับกลุ่ม
ผู้ฟังในระดับที่แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้ สื่อ
เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการน าเสนองานได้อย่าง
เหมาะสม 

18. การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จ าเป็น
จะต้องน ามาใช้ในกิจกรรม หรือโครงการที่ก าหนดขึ้น โดยการวางแผน
เพื่อจัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

19. ทักษะในการค านวณ ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนการค านวณข้อมูล รวมทั้ง
ความสามารถในการค านวณและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อย ๆ 
ตลอดจนการน าข้อมูลที่ค านวณได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และ
หาแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้ 

 



 

 

 

-24- 
 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 
20. ทักษะการประนีประนอม ความสามารถในการก าหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ที่จะน าเสนอให้กับ

คู่กรณีทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์กร รวมถึงความสามารถในการ
เจรจาต่อรองและประนีประนอมกับผู้อ่ืนถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้ง
สองฝ่าย 

21. ความสามารถการใช้
คอมพิวเตอร์ 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการ
สร้างรูปแบบของแบบฟอร์ม เอกสารและรายงานต่าง ๆ ได้ รวมถึงการดึง
ฐานข้อมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน
อ่ืน ๆ ต่อไปได้ 

22. การบริหารจัดการฐานข้อมูล ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ชั่นงานใหม่ ๆ โดยการดึง
ฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้เพื่อจัดท าเอกสารหรือรายงาน   ในรูปแบบที่
แตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้อ่ืนได้ 

23. การบริหารจัดการรายงานและ
เอกสาร 

ความสามารถในการจัดเตรียมและจัดท าเอกสารและรายงานต่าง ๆ 
รวมทั้งการน าโปรแกรมองค์กรคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดท าและ
จัดระบบการเก็บรักษาเอกสารและรายงานต่าง ๆ  

24. การใช้อุปกรณ์/เครื่องมือ การจัดหาและเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์/เครื่องมือประเภท ต่าง ๆ 
ได้ รวมถึงความสามารถในการใช้ การบ ารุงรักษา และการแก้ไขปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือต่าง ๆ  

25. ทักษะในการใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้ค าพูดและส านวนภาษาในการน าเสนองาน
ให้เหมาะสมกับเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการ
เลือกใช้ศัพท์เทคนิคที่เก่ียวข้องกับสายงานของตนและสายอ่ืน ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

26. การบริหารงานส านักงาน/
ธุรการ 

ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบ ารุงรักษาข้อมูล เอกสาร 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กร
และหน่วยงานได้ 

27. การบริหารโครงการ การจัดท าแผนปฏิบัติการ และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ รวมทั้ง
การน าแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 

28. ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์ การวางแผนและก าหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการเพื่อก่อให้เกิดสังคม
ภายในโครงการที่มีความอบอุ่นเข้มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจน
ดูแลในเรื่องความปลอดภัยและความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อ
สภาวการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่
ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์การกับสมาชิกโครงการเป็น
อย่างดี 

29. ทักษะการติดต่อประสานงาน การติดต่อเพื่อรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้อ่ืนทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วน ทันตามเวลาที่ก าหนด รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนถึงเทคนิคหรือวิธีการ
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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30. ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรือ

อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการ
ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้ 

31. มนุษยสัมพนัธ์  ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเป้าหมายในการท างาน
ร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและ
องค์การ 

32. การควบคุมอารมณ์  
และบุคลิกภาพ 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพที่
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเอง และของผู้อื่นได้ในสถานการณ์
หรือเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป 

33. ความคิดเชิงกลยุทธ ์ ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์กร 
พร้อมทั้งความสามารถในการวางแผนการด าเนินงาน และด าเนินงานให้
สอดคล้อง และรองรับกับกลยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์กร 

34. ความคิดเชิงวิเคราะห์ ความเข้าใจในการก าหนด วิธีการรวบรวมประเด็นเหตุการณ์ หรือปัญหา
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจก
แจงข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ 
ข้อเสนอแนะและผู้ที่เก่ียวข้อง ได้อย่างเป็นระบบ 

35. จิตส านึกด้านบริการ การให้ความส าคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ระดับสูงอยู่เสมอ ด้วย
มาตรฐานการให้บริการที่ดี 

36. จิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 

37. ความน่าเชื่อถือได้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลส าเร็จ 
รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และค้นหาข้อมูลและ
รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และ
ตรงประเด็นแก่ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน         ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

1 โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน มุ่งเนน้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ของ
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน
เทศบาล/ลูกจ้างประจ า/พนักงาน
จ้าง สังกัด ทต.เมืองงาย *** 

-  เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

-ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 
- พนักงานเทศบาล/ 
ลูกจ้างประจ า/ 
พนักงานจ้าง 

100,000.- ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

 

- บุคลากรมีคณุธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนและ
ด าเนินชีวิตได้อย่างปกตสิุข 
- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบล
เมืองงาย 

2 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม ผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง (จัดโดยหน่วยงาน
ภายนอก) 

-  เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจา้งประจ าและพนักงาน
จ้าง 

- พนักงานเทศบาล 
ในต าแหน่งผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแตล่ะ
หลักสตูร 

ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก
ที่ด าเนินการ 

- - สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น    - 
อ าเภอ / จังหวัด 

3 หลักสตูรสมาชิกสภาเทศบาล - เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาทุกท่าน 15,400/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัเทศบาล 

- - สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

4 หลักสตูรนักบริหารงาน           การ
ปกครองท้องถิ่นมืออาชีพ 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
ผู้บริหาร 

- ผู้บริหารงานการ
ปกครอง 

195,000/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมาก 

งานการเจ้าหน้าที ่
ส านักปลดัเทศบาล 

- - สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

5 หลักสตูรนักบริหารงานท่ัวไป - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นักบริหารงานท่ัวไป 32,300/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมาก 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

6 หลักสตูรนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

- เพื่อน าความรู้ที่ไดม้า
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

30,500/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

งานการเจ้าหน้าที ่
ส านักปลดัเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน         ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

7 หลักสตูรนักจดัการงานท่ัวไป - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นักจัดการงานทั่วไป 30,500/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์
ในการท างานเพิ่มมาก 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

8 หลักสตูรพัฒนาศักยภาพ
นักพัฒนาชุมชน 

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

- นักพัฒนาชุมชน 23,500/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

- มีความรู้และปฏิบตัิงาน
ในหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

9 หลักสตูรเจ้าพนักงานธุรการ - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- เจ้าพนักงานธุรการ 22,500/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

10 หลักสตูรนักจดัการบริหารงาน
ทะเบียนฯ 

- เพื่อน าความรู้ที่ไดม้า
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าบริหารงาน
ทะเบียนฯ 

30,500/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์
ในการท างานเพิ่มมากขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

11 หลักสตูรนักบริหารงานคลัง - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน 

- ผู้บริหารงานคลัง 32,300/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

- มีความรู้และปฏิบตัิงาน
ในหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

12 หลักสตูรนักวิชาการพสัด ุ - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นักวิชาการพัสด ุ 32,300/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านกัปลดัเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

13 หลักสตูรนักวิชาการเงินและ
บัญช ี

- เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นักวิชาการพัสด ุ 30,500/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

14 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดเก็บรายได ้

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี 

- บุคลากรในสังกัด  กอง
คลัง 

30,500/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

- พนักงานได้รับความรู้
และสามารถจัดเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมาย 

งานจัดเก็บรายได้
และพัฒนารายได ้
กองคลัง 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรส่วน
ท้องถิ่น 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน         ที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

15 หลักสตูรนักบริหารการศึกษา - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารการศึกษา 24,000/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

- มีความรู้และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

16 หลักสตูรนักบริหารงานสาธารณสขุ - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารงาน
สาธารณสุข 

32,300/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

- มีความรู้และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

17 หลักสตูรนักบริหารงานช่าง - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารงานช่าง 32,300/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

- มีความรู้และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

18 หลักสตูรนายช่างโยธา - เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นายช่างโยธา 22,500/คน ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลดัเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

19 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงาน
เทศบาล/ผู้ดูแลเด็กเล็ก
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง (จัด
โดยหน่วยงานภายนอก) 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

-  พนักงาน/ลูกจ้างใน
ระดับปฏิบัติการทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสตูร 

ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

-  มีความรู้และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก
ที่ด าเนินการ 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรส่วนท้องถิ่น 

20 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้
ศึกษาต่อในระดับ ป.ตรีและ         
ป.โท*** 
 

- เพื่อยกระดับความรู้ 
ความสามารถของ
บุคลากรใหสู้งขึ้น 

-  ตามจ านวนพนักงาน
ที่ผ่านการประเมินและ
ได้รับการคัดเลือกให้
ศึกษาต่อ 

300,000.- ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

- ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
เทศบาลมีบคุลากรที่มีคณุภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี/  
ส านักปลดัเทศบาล 

- เทศบาลต าบล
เมืองงาย 

***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

21 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา*** 
 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทักษะ ประสบการณ์ใน
การบริหารจัดการศึกษา 

- บุคลากรในสังกัดกอง
การศึกษา/  

20,000.- ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจทักษะและ
ประสบการณ์ในการจัดการ
ด้านการศึกษา 

กองการศึกษา - สถาบันพัฒนา
บุคลากรส่วน
ท้องถิ่น 

22 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม หรือ
ทบทวนเพื่อเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน   
(อปพร.) *** 

-เพื่ อพัฒนาความรู้และ
เข้าใจในการปฏิบัติ งาน
หน้ าที่ ขอ งอาสาสมั ค ร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      
(อปพร.) 

- สมาชิกอปพร. 
-พ นั ก ง า น /ลู ก จ้ า ง
เทศบาล 
 

30,000.- ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

-  มีความรู้และปฏิบตัิงานใน
หน้าท่ีของอาสาสมัครป้องกัน
ภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ส านักปลดัเทศบาล 

- เทศบาลต าบล
เมืองงาย 
 
 
 

23 โครงการฝึกอบรมทบทวน “หนึ่ง
ต าบลหนึ่งทีมกูภ้ัย ” (OTOS) 

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ด้ า น ก า ร
ช่วย เหลือผู้ ป ระสบภั ย
ต่างๆ 

- สมาชิกอปพร. 
-พ นั ก ง า น /ลู ก จ้ า ง
เทศบาล 
 

30,000.- ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

-มีความรู้และปฏบิัติงานใน
หน้าท่ีของอาสมัครป้องกันภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

งาน ป้ อ งกั น แ ล ะ
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

- เทศบาลต าบล
เมืองงาย 

24 โครงการฝึกอบรมการจัดการความรู้
ในการพัฒนาองค์กร (KM) เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน*** 

-เพื่ อ ให้ มี เวที ถ่ ายทอด
ค ว า ม รู้  แ ล ก เป ลี่ ย น
ประสบการณ์ และขั้นตอน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
กระบวนงานต่าง ๆ  

- สมาชิกอปพร. 
-พ นั ก ง า น /ลู ก จ้ า ง
เทศบาล 
 

15,000.- ประจ าปี
งบประมาณ 
ของแต่ละป ี

-ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อการ
จัดการความรู้ในหน่วยงาน
อย่างเป็นระบบได ้

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- เทศบาลต าบล
เมอืงงาย 

***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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แบบฟอร์มรายงานแผนงาน/โครงการที่รองรับกลยุทธ ์

มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 
มิติที่ 1 

ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์ 

1. การปรับปรุงโครงสร้างและ
อั ต ร าก า ลั ง ให้ เห ม าะส ม กั บ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุง
โครงสร้างและอัตราก าลัง 

แผนอัตราก าลัง 3 ปี  
(2564-2566) 

 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

ประชุมเพ่ือติดตามผลในระดับต่าง ๆ  
แล ะป ระส าน งาน กั บ ห น่ ว ย งาน ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบผลการด าเนินการ
หรือปัญหาต่าง ๆ 

2. จั ด ท าแ ผ น ส ร้ า ง เส้ น ท า ง
ความก้าวหน้าให้ชัดเจน (Career 
Path) 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
สร้างเส้นทางความก้าวหน้า (Career 
Path) 
 

1. แ ผ น งาน ก า รส ร้ า ง เส้ น ท า ง
ความก้าวหน้า (Career Path) 
2.การเลื่อนระดับให้สูงขึ้นในสายงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

ประชุมเพ่ือติดตามผลการด าเนินการ 
แ ล ะ ก า ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล จ า ก
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้ งหน่ วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก 

3. จั ด ท า ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
สมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ระดับ ความส า เร็จ ในการจั ดท า
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

โครงการจัดท าสมรรถนะหลักและ
ส ม ร ร ถ น ะ ป ร ะ จ า ต า แ ห น่ ง ที่
สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

ประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนินการ และการประเมินผลการ
จัดท าสมรรถนะ 

4. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 

ระดับของความส าเร็จในการปรับปรุง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 

1. แผนงานปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. แผนการหาความต้องการในการ
ฝึกอบรม 
3. แผนงานการส่งเสริมให้น าความรู้
และทักษะจากการอบรมมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
4. แผนการประเมินประสิทธิผล
การศึกษาอบรมของบุคลากร 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

ประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
การด าเนินการ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 1 
ความสอดคล้อง
เชิงยุทธศาสตร์ 

5. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรม
การบริห ารทรัพยากรบุ คคล
ภาครัฐแนวใหม่ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน 

ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ประชาสัมพันธ์และการจัดอบรมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 

ประชาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากร
บุ คคลภ าครั ฐแนว ใหม่  และจั ด
โครงการอบรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

ประเมินผลโครงการ และการทดสอบ
ความรู้หลักจากการอบรมสัมมนา 

6. มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาภาวะผู้น าให้กับพนักงาน
เทศบาล 

มีการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้กับพนักงานเทศบาล
อย่างน้อย 1 โครงการ 

แผนการสร้างหลักสูตรการพัฒนา
ภาวะผู้น าให้กับพนักงานเทศบาล 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

การน าหลักสูตรไปใช้ในการฝึกอบรม 
และการพัฒนาหลักสูตรหลังจากการ
น าไปใช้ 

7. การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมการพัฒนาภาวะผู้น า
ให้กับพนักงานเทศบาล 

ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมการ
พัฒนาภาวะผู้น า 

แผนการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

จ านวนผู้เข้ารับการอบรมและจ านวนผู้
ผ่านการอบรม 

มิติที่ 2 
ประสิทธิภาพ

ของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

จั ดท าฐานข้ อมู ลบุ คลากรให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

ระดับ ความส า เร็จ ในการจั ดท า
ฐานข้อมูลบุคลากร 

โครงการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(ระบบ LHR) 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการ
ประเมินผลความถูกต้องในการลงระบบ 

2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคล 

ร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับ
ก า ร จั ด ท า เป็ น ฐ าน ข้ อ มู ล เ พ่ื อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. แผนงานจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่ อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารทรัยพากรบุคคล 
2. แผนงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เช่น การโทรศัพท์แจ้งข้อมูล
ข่าวสาร การส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูลที่
จ าเป็นเร่งด่วน การจัดท าวารสารข่าวการ
บริหารทรัพยากรบุคคล การเผยแพร่
ข้อมูลผ่านทางเวปไซต์ 
3. โครงการจัดท าคู่มือการบริหารงาน
บุคคล 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือติดตาม
ผล และการประเมินผลและพัฒนาระบบ 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

3. มีการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ ก ารบ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 
โดยค านึงถึงวัฒนธรรมความคิด
ของบุคลากร 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการสรร
หาและบรรจุแต่งตั้งที่สอดคล้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แนวใหม่  โดยค านึ งถึงวัฒนธรรม
ความคิดของบุคลากร 

แผนงานการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ที่สอดคล้องกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐแนวใหม่  

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

ค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของ

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับ
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะในการ
ท างาน 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

1. โครงการจัดท าสมรรถนะประจ า
ต าแหน่ง 
2. โครงการศึกษาและวิเคราะห์กลุ่ม
งาน 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารงานบุคคลของ 
4. โครงการนิเทศงานการบริหารงาน
บุคคลของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอ าเภอ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

1. การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินการ 
2. การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. การนิเทศงาน 

2. การสร้างและปรับกระบวน
ทัศน์วัฒนธรรมในการท างานของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับการ
บริหารราชการแนวใหม่ และ
เหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความส าเร็จในการสร้างและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม
และวัฒ นธรรมในการท างาน ให้
เหมาะสมกับภารกิจ 

โครงการฝึกอบรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนทั ศน์ วัฒ นธรรมในการ
ท างานของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่
และเหมาะสมกับภารกิจ 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

1 . จั ด โ ค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร 
2. ส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานอ่ืน 
หรือสถาบันฝึกอบรมต่าง ๆ 
3. ประชุมเพ่ือติดตามผล 

3. การพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน IT ของบุคลากรกองการ
เจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุ คลากรที่ ได้ รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะด้าน IT 

โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน  IT 
ให้แก่บุคลากร 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

1. ประเมินผลโครงการฝึกอบรม 
2. การทดสอบสมรรถนะของบุคลากร
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม 
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มิติ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล 

มิติที่ 3 
ประสิทธิผลของ

การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

4. จัดให้มี ระบบการสอนงาน 
เ พ่ื อ พั ฒ น า ภ า ว ะ ผู้ น า แ ล ะ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

จ านวนบุคลากรได้รับการสอนงาน แผนการสร้างระบบการสอนงานใน
หน่วยงาน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

ติดตามประเมินผลการสอนงาน และการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสอนงาน 

5. มีระบบการรักษาบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูง 

ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
ที่หน่วยงานสามารถรักษาไว้ได้ 

. โค ร งก าร พั ฒ น าบุ ค ล าก รที่ มี
สมรรถนะสูง 
2. โครงการส่งบุคลากรเข้าศึกษา
อบ รม ใน ห ลั ก สู ต รขอ งส ถาบั น
หน่วยงานภายนอก 
3 . โครงการพัฒ นาและติ ดตาม
ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
พนักงานบรรจุใหม่และรับโอน 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

การประเมินผล โครงการ และการ
ประเมินผลกลุ่มเป้าหมาย 

6. หน่วยงานมีแผนการจัดการ
ความรู้ (KM) 

ระดับความส าเร็จของการจัดท า
แผนการจัดการความรู้ 

แผนการจัดการความรู้ งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

ประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหนาของ
การด าเนินงาน 

7. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจาย
อยู่ ได้รับการรวบรวม 

จ าน วน องค์ ค ว าม รู้ ที่ ได้ รั บ ก าร
รวบรวม 

แผนงานการรวบรวมองค์ความรู้ใน
องค์กร 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

การรวบรวมองค์ความรู้จากบุคลากรใน
องค์กร หรือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

8. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
รวบรวมแล้ว ให้กับบุคลากรอื่นได้
เรียนรู้ด้วย 

ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

แผนการเผยแพร่ความรู้ งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
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มิติที่ 4  
ความพร้อม 

รับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากร

บุคคล 

1. มีการสร้างมาตรฐานความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ระดับ ความส า เร็จ ในการจั ดท า
กระบวนงานในการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีความโปร่งใส 

. แผนงานการจัดท ามาตรฐานความ
โปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. โครงการรณรงค์เพ่ือกระตุ้นให้
ภาคประชาชน/องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแจ้งเบาะแสเฝ้าระวังทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3. โครงการสร้างเครือข่ ายภาค
ประชาชน/องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในการแจ้งเบาะแสเฝ้าระวัง
ทุจริต 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

1. การประเมินและปรับปรุงมาตรฐาน
ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล 
2. การประเมินผลโครงการ 

2 . มี ก ารจั ดท าร ายละ เอี ย ด
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
ในองค์กร 

ระดับ ความส า เร็จ ในการจั ดท า
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลการใน
องค์กร 

แผนการจัดท ามาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรในองค์กร 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

การประเมินและปรับปรุงมาตรฐาน
จริยธรรมของบุคลากรในองค์กร 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมขององค์กร 

ร้อยละของบุคลากรที่ เข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 

โครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติตาม
ค่านิยมขององค์กร 

 การประเมินผลโครงการส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและ
ปฏิบัติตามค่านิยมขององค์กร 
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มิติที่ 5 
คุณภาพชีวิตและ

ความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับ

การท างาน 

1 . ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร จั ด
สวัสดิการบุคลากรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของบุคลากร 
รวมทั้งมีการประเมินผลเป็นระยะ
อย่างสม่ าเสมอ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผน
สวัสดิการของบุคลากรในองค์กร 

โครงการจัดท าแผนสวัสดิการของ
บุคลากรในองค์กร 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

ก า รป ระ เมิ น ผ ล แ ล ะ พั ฒ น าแ ผ น
สวัสดิการของบคุลากรในองค์กร 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการท างานและด ารงชีวิต 

ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและ
สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการท างานและด ารงชีวิต 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้น าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การท างานและด ารงชีวิต 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

 

การป ระ เมิ น ผ ล โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม
สนับสนุนให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย งม า ใช้ ใน ก ารท า งาน แ ล ะ
ด ารงชีวิต 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากร 

ระดับความส าเร็จ ในการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจใน
การท างานของบุคลากร 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากร 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัด 

การประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการท างานของ
บุคลากร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยทุธ์ ตัวชีว้ัด และแผนงาน/โครงการ 
มิติที่ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 

1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 1. การสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ 1. การปรับปรุงโครงสร้างและอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน 

ระดับความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างและ
อัตราก าลัง 

2. จัดท าแผนสร้างเส้นทางความก้าวหน้า Career Path 
ให้ชัดเจน 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสร้างเส้นทาง
ความก้าวหน้า 

2. การบริหารทรัพยากรบุคคลและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ตรงกับ
สมรรถนะประจ าต าแหน่ง 

1. จัดท ารายละเอียดของสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่งที่สอดคล้องกับการบริหารทรัยพากร
บุคคลรัฐแนวใหม่ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าต าแหน่งที่สอดคล้องกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ 

2. ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัยพากรบุคคล
ขององค์กร 

ระดับของความส าเร็จในการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัยพากรบุคคลของ
องค์กร 

3. ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมสัมมนาการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่ให้กับบุคลากรขององค์กร 

ระดับความส าเร็จของการประชาสัมพันธ์และการ
จัดอบรมการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนว
ใหม่ 

2. ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 

1. จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
2. จัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร 
และร้อยละของข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการ
จัดท าเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารทรัยพากรบุคคล 

3. ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 1. จัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
ในการท างาน 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าสมรรถนะ
ประจ าต าแหน่ง 

2. การวางแผนอัตราก าลังและปรับ
อัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจ 

2. การสร้างและปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมในการ
ท างานของบุคลากรให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ
ภาครัฐแนวใหม่ และเหมาะสมกับภารกิจ 

ระดับความส าเร็จในการสร้างและปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมในการ
ท างานให้เหมาะสมกับภารกิจ 
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3. ประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

1. การพัฒนาความรู้ และทักษะด้าน IT ของบคุลากรใน
องค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของบุคลากรในองค์กรที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน IT 

4. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า 
มีวิสัยทัศน์และพฤติกรรมของผู้บริหาร
ยุคใหม่ท่ีให้ความส าคัญกับบุคลากร
ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของงาน 

1. การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ อย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนา 

2. จัดให้มีระบบการสอนงาน เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าและ
ผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป 

จ านวนบุคลากรในองค์กรที่ได้รับการสอนงาน 

5. การพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจเพื่อ
รักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ 

มีระบบการรักษาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง  ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะที่องค์กร
สามารถรักษาไว้ได้ 

6. พัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

1. หน่วยงานมีแผนการจัดการความรู้ (KM) 
2. องค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ได้รับการรวบรวม 
3. มีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้รวบรวมแล้วให้กับบุคลากร
อ่ืนได้เรียนรู้ด้วย 

1. ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ 
2. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการรวบรวม 
3. ระดับความส าเร็จของการเผยแพร่องค์ความรู้ 

4. ความพร้อมรับผิดด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
ให้แก่บุคลกรในองค์กร 

1. มีการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ระดับความส าเร็จในการจัดท ากระบวนงานใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความโปร่งใส 

2. มีการจัดท ารายละเอียดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
ขององค์กร 

ระดับความส าเร็จในการจัดท ามาตรฐานจริยธรรม
ของบุคลากรในองค์กร 

3. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติ
ตามค่านิยมขององค์กร 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสวัสดิการของ
บุคลากรในองค์กร 
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5. คุณภาพชีวิตและความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 

1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร 1. การจัดท าแผนการจัดสวัสดิการของบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร รวมทั้งมีการ
ประเมินผลเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ 

ระดับความส าเร็จในการจัดท าแผนสวัสดิการของ
บุคลากรในองค์กร 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการท างานและด ารงชีวิต 

ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและสนับสนุน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการท างานและ
ด ารงชีวิต 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการท างาน
ของบุคลากร 

ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างแรงจูงใจในการท างาน 
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การติดตามและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   การด าเนินการตรวจสอบติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการพัฒนาบุคลการของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ปฏิบัติตามประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล โดยได้ก าหนดระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคล
การของเทศบาล ดังนี้ 
   ๑) ผู้บังคับบัญชาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มีการรายงานผลการพัฒนาพร้อม
ทั้งเผยแพร่ความรู้ให้บุคคลากรในเทศบาลทราบ 
   ๒) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ 
 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
   การฝึกอบรมทุกครั้งจะต้องมีการประเมินผลเพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาท าการปรับปรุง 
หลักสูตรการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑. การให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมในกรณีเทศบาลจัดฝึกอบรมเองทุกครั้ง 
   ๒. การให้มีการบันทึกผลการฝึกอบรมทุกครั้งและน าข้อมูลไปใช้พิจารณาในการปรับ
ต าแหน่งหรือการปรับ เปลี่ยนต าแหน่งของบุคลากรของเทศบาล 
   ๓. ให้มีการรายงานและบันทึกผลที่ได้ในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรม ภายนอก
องค์กร 
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