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ค าน า 
 

   เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจในการส่งเสริมท้องถิ่นให้มีความ
เข้มแข็งในทุกด้าน เพื่อสามารถตอบสอนงเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
หลากหลายและครอบคลุมการด าเนินการในหลายด้าน โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นมิติอีกหนึ่ง    
ที่จะขาดการพัฒนาไม่ได้ และถือเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์และพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ 
และถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตาม
วัตถุประสงค์ที่วางเอาไว้ 
   เพื่อให้การบริหารทรัยพากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง เทศบาลต าบลเมืองงาย    
ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเมืองงาย โดยได้ด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานความส 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 มีแผนการ
พัฒนาบุคลากรที่สามารถตอบสนองทิศทางการบริหารงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
 

   เทศบาลต าบลเมืองงาย จะน าแผนการพัฒนาบุคลากรที่ได้จัดท า เพื่อเปูาหมายส าคัญในการ
ผลักดันพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือเป็นเทศบาลต าบลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการ
พัฒนาต าบลได้อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าที่  
ส านักปลัด 

เทศบาลต าบลเมืองงาย 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
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หลักการและเหตุผล 
   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
   (1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ  
เป็นต้น 
   (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
   (3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
   (5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลเมืองงายจึงได้จัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร  3 ปี (พ.ศ. 2561–2563) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลต าบลเมืองงายในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
เทศบาลต าบลเมืองงาย ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของ เทศบาล
ต าบลเมืองงาย 
  3. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของ       
เทศบาลต าบลเมืองงาย 
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แนวทางการพัฒนา 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย ไดก้ าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเป็นไปอย่าง มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลตามที่กฎหมายก าหนด โดยมี
ระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว เทศบาลต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ 
Thailand 4.0 ดังนั้น เทศบาล ต าบลเมืองงาย จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 
เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาธิบาล เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลัก ประกอบด้วย 
   1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน  ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ
ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากเทศบาล รวมทั้ง
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการ
ต่างๆสามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของเทศบาลได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
ของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ 
โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง  ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

  ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
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เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงาย ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเมืองงายทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์การจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล 
วิสัยทัศน์ 
   มุ่งพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์กรให้มี
สมรรถนะ ขีดความสามารถและพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ 
 

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

เปูาหมาย 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในองค์กรให้
มีสมรรถนะ ขีดความสามารถ และพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ 

เกิดกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 

ยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะที่จ าเป็น 
ในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และ    
สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 

มาตรการ 
1. ปรับกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมของ 
พนักงานเทศบาลเพื่อรองรับวัฒนธรรมใหม่ โดย
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง             
2. สร้างเสริมสมรรถนะให้แก่บุคลากรอย่าง
ทั่วถึง 

1. พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุม 
2. สร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณ   
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

แผนงาน 

1. โครงการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

2. โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรม

ในการท างานส าหรับพนักงานเทศบาล 

3. โครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดจากระดับองค์กร 

สูบุ่คคล 

4. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบรหิาร

ทรัพยากรบุคคล 

5. โครงการพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมของ

พนักงาน 

2. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการพัฒนา    
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดุล 
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 

1. ส่งเสริมให้สร้างสภาพแวดล้อมการท างาน   
อย่างเป็นระบบ 

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

1. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ

ท างาน 

2. โครงการลดขัน้ตอนการให้บริการประชาชน 

3. โครงการศกึษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

แก่ผู้บริหาร สมาชกิสภา และพนักงานเทศบาล 

4. จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาในการพัฒนาบุคลากร 
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วิสัยทัศน์การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเมืองงาย 
ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม  และสมานฉันท์ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะที่จ าเป็นใน
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  
และสอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 

พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

 

พัฒนาคุณภาพชีวิต และความสมดุล
ระหว่างชีวิตกับการท างาน 

 

1. รณรงค์และพัฒนาพนักงานเทศบาลให้

เป็นแบบอย่างท่ีดดี้านคุณธรรม และการ

เรียนรู้ท่ีจะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ 

2. ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรม และ

ค่านยิมของพนักงานเทศบาลตามปรัชญา

พอเพยีง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

3. สร้างเสริมขีดสมรรถนะให้แกบุ่คลากร 

อย่างท่ัวถึง 

1. ก าหนดมาตรการแผนงาน/งบประมาณบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับภารกิจขององค์กร 

ในอนาคต 

2. สนับสนุนให้มีระบบข้อมูลบุคคล และน า

เทคโนโลยมีาใชใ้นการบริหารทรัพยากรบุคคลได้

อย่างถูกต้องและทันสมัย 

3. สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏบัิตงิาน   

รายบุคคล 

4. สร้างเครอืขา่ยการพัฒนาบุคลากรระหว่าง 

หนว่ยงาน 

   ใหเ้ป็นทีมงานท่ีมีคุณภาพ 

1. สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มในการ

ท างานให้เอื้อตอ่การพัฒนาคุณภาพชวีติ  และ

เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนื่อง 

2. สนับสนุนให้มีกระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลด้วยความโปร่งใส และเป็น

ธรรม 

3. สร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมอืงท่ีดี 

ในองค์กร 

4. ส่งเสริมให้มีสวัสดกิารแก่บุคลากร

นอกเหนอืจากที่กฎหมายก าหนด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานบุคคล 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การยกระดับขีดความสามารถของเทศบาลต าบลเมืองงายให้มีสมรรถนะสูง 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. ระบบบริหารราชการของเทศบาลเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง 
ที่ด ี

1.1 พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
1.2 ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลอย่างเป็น
ระบบ 
1.3 น าการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

2. บุคลากรเทศบาล มีความเป็นมืออาชีพ 
และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเทศบาล ให้มีขีดความสามารถ 
2.2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเทศบาล 

 3. เทศบาล มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

3.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเทศบาล ส าหรับ
ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของเทศบาล 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาต 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 การคลังให้
สามารถพ่ึงพาตนเอง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณการเงิน  
การคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. บุคลากรของเทศบาล มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

3.1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาล ให้สามารถ 
ส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. เทศบาล สามารถใช้ภาคีเครือข่ายให้เข้าร่วม
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต าบล
เมืองงาย 

1.1 สร้างกลไกให้ภาคีเครือข่ายการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาล 
1.2 เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรเทศบาล  
และการสร้างและใช้ภาคีเครือข่าย 

2. เทศบาล ได้รับความเชื่อม่ันจากประชาชน 2.1 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงผลงานที่โดดเด่นของ
เทศบาล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรตามขีดสมรรถนะท่ีจ าเป็นเพื่อรับรองการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
  มาตรการที่ 1 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ค่านิยมร่วม และวัฒนธรรมองค์กร ของพนักงาน
เทศบาล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกส่วนงานมีการพัฒนาบุคลากรด้านกระบวนทัศน์ ค่านิยม   วัฒนธรรม
องค์กร เพ่ือการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานเชิงรุกและเน้นผลสัมฤทธิ์(การบริหารราชการ
แนวใหม)่ 
  เปูาหมาย พัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานเชิงรุกและเน้นผลสัมฤทธิ์ 
(การบริหารราชการแนวใหม่) 
   ตัวช้ีวัด  ร้อยละของบุคลากรที่ตระหนักและปฏิบัติตาม กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40, 50, 60, 70 และ 80 ตามล าดับ 
   มาตรการที่ 2 สร้างเสริมสมรรถนะให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง 
   วัตถุประสงค์  เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน ทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ                  
เชิงรุกท่ีเชื่อมโยงกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   เปูาหมาย  พนักงานเทศบาลทุกคน ทุกระดับ มีการจัดสมรรถนะตามสายงานหลักของแต่ละ
คน มีการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้วยการสอนงาน และพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีความสื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมและมีวินัย 
   ตัวชี้วัด  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากร    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40, 50, 60, 70 และ 80 ตามแผนการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในปี พ.ศ.  2561- 2563 
ตามล าดับ 
   มาตรการที่ 3  พัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงรุกตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล
สมัยใหม่  
   วัตถุประสงค์  เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน ทุกระดับ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ                  
เชิงรุกตามแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ 
   เปูาหมาย ผู้บริหารเทศบาลมีการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลง และพนักงานเทศบาล ทุกคนมี
การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคคล 
   ตัวช้ีวัด ร้อยละของบุคลากรเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 40, 50, 60, 70,80 ตามแผนการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในปี พ.ศ.2561-
2563 ตามล าดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
   มาตรการที่ 1 พัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกภารกิจของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกส่วนงานมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุม 
ตามภารกิจของแต่ละส่วน 
   เปูาหมาย  ส่วนงานทุกส่วนทั้งท่ี ปฏิบัติราชการในหรือนอกส านักงาน ได้รับมอบอ านาจจาก
ผู้บังคับบัญชาของส่วนงาน 
   ตัวชี้วัด มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ครอบคลุมตามภารกิจทุกภารกิจ   
 
 
 



 

 

 

-8- 
 

   มาตรการที่ 2 ส่งเสริมให้ใช้ระบบ IT ในการพัฒนาบุคลากร 
   วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบส าหรับการพัฒนา
บุคลากร 
   เปูาหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ตัวช้ีวัด     
   1. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนาบุคลากรตามความจ าเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40, 50, 60, 70, 80    
   2. ร้อยละของบุคลากรเปูาหมายที่ได้รับการพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60, 70, 80     
   มาตรการที่ 3   ส่งเสริมให้มีการประเมินบุคลากรเพ่ือสร้างคุณภาพและผลสัมฤทธิ์                            
ในการปฏิบัติงาน 
   วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีระบบการควบคุมก ากับและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
   เปูาหมาย ทุกส่วนงานมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้ประสิทธิภาพ 
   ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   มาตรการที่ 4  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือและมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ในองค์กร 
   เปูาหมาย หน่วยงาน อปท. ในอ าเภอเชียงดาวและอ าเภอใกล้เคียง 
   ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการบูรณาการระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับเครือข่าย 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40, 50, 60, 70, 80   
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิต  และความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
   มาตรการที่ 1 ส่งเสริมให้สร้างสภาพแวดล้อมการท างานอย่างเป็นระบบ 
   วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
อย่างเป็นระบบ 
   เปูาหมาย ทุกส่วนงานของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
   ตัวชี้วัด 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  
     - มีบุคลากรที่รับผิดชอบงานบุคคล โดยตรง 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  
   - มีสถานที่ท่ีใช้ในการฝึกอบรมกระจายอยู่โดยทั่วไป เช่น โรงแรม  (ราคาไม่สูงมากนัก ) ห้อง
ประชุมเทศบาลและศูนย์ประชุมย่อยของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ โดยทั่วไป 
  1.5 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ  
    - มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือและเป็นช่องทางในการพัฒนาบุคลากร เช่น Web side ของ
เทศบาล 
    - มีการประสานเชื่อมโยงทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับหน่วยงาน ภายในและ
ภายนอกและสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น เช่น โรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ฯลฯ 
 

2. จุดอ่อน (Weakness) ของการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในเทศบาลต าบลเมืองงาย  
  2.1 ด้านบุคลากร  
   - เทศบาลต าบลเมืองงายยัง มีความต้องการในการพัฒนาบุคลากรในเชิงรุกมากขึ้น 
   - เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานในสังกัดยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนที่เป็นระบบและ
การประสานงานการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน 
   - เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ  เช่น ด้าน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน, ด้านทักษะ เทคนิค วิธีการฝึกอบรมใหม่ ๆ  
   - เจ้าหน้าที่บางส่วนขาดการวางแผนในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (ขาดแรงจูงใจ 
ใฝุสัมฤทธิ์) 
   2.2 ด้านงบประมาณ/และวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาบุคลากร 
   - งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรยังไม่ได้จัดสรรเป็นระบบชัดเจน  
  2.3 ด้านการบริหารจัดการ  
   - ระบบการบูรณาการการพัฒนาบุคลากรในแต่ละส่วนงาน  ไม่สอดคล้องกัน ท าให้การพัฒนาบุคลากร
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
   - ระบบการติดตามการประเมินผลยังไม่บรรลุเปูาหมายที่แท้จริง  
   - การสื่อสารไปไม่ถึงยังกลุ่มเปูาหมาย ท าให้กลุ่มเปูาหมายบางกลุ่มเสียโอกาสในการพัฒนา
ตนเอง 
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  2.4 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
   - ยังขาดเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลการที่มีประสิทธิภาพ  
   - ระบบ IT เพ่ือการเรียนรู้ยังไม่กว้างขวางเท่าท่ีควร 
    - สื่อการเรียนรู้มีน้อย  ช่องทางการเรียนรู้โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีเฉพาะกลุ่ม / 
หน่วยงาน และยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 

 

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 การเน้นการพัฒนาบุคคลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร  
   - นโยบายของรัฐบาล ให้ความส าคัญในการพัฒนาคน  
   - ระบบการติดต่อสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว ท าให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
   - มีหน่วยงานภายนอกพร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เช่น  สถาบันการศึกษาใน
ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชนต่าง ๆ  
 4. อุปสรรค (Threats) ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
  4.1 ด้านสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ท าให้เทศบาลมีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ การด าเนินการจึงต้องสอดคล้องกับงบประมาณ   ประกอบกับรายได้ท่ีส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้ก็มี
ไม่มากนัก ท าให้งบประมาณท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาของเทศบาล ท าให้ไม่สามารถ
ตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
  4.2 งบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับตลอดจนห้วง
ระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นตามแผน ท าให้การบริหารจัดการไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
  4.3 ปัญหาภัยธรรมชาติ เนื่องจากพ้ืนการปกครองเป็นพื้นที่รายลุ่มอยู่ต่ ากว่าระดับล าน้ าสาธารณะ  
จึงประสบปัญหาน้ าท่วมที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่เพาะปลูกของราษฎรในฤดูฝนตกชุก 
  4.4 ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ จะเน้นโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนมากยังเกินศักยภาพของเทศบาลที่จะด าเนินการได้ 
 4.5 จ านวนครัวเรือนอาชีพภาคการเกษตรยังขาดการพัฒนาครบวงจร รายได้หลักของประชากรขึ้นอยู่
กับมูลค่าของผลผลิตในภาคเกษตรกรรมการ ซึ่งมีความไม่แน่นอน 
 4.6 ปัญหาของคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นท่ี ซึ่งส่งผลถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินยาเสพติด
และสาธารณสุข รวมถึงค่าครองชีพของคนเมืองในท้องถิ่นท่ีได้รับผลกระทบตามไปด้วย 
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การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
  เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งกรอบมาตรฐานดังกล่าว ประกอบด้วย 
  มิติที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความสอดคล้องและ
สนับสนุนให้เทศบาลบรรลุพันธกิจเปูาหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
   2) มีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ “ก าลังคนมี
ขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการ ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลังคน สมารถระบุช่องว่างด้านความต้องการก าลังคนและมีแผนเพื่อ
ลดช่องว่างดังกล่าว 
   3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือดึงดูด  
ให้ได้มาพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจ าเป็นต่อความคง
อยู่และขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ 
   4) มีแผนการสร้างและพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารราชการหรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
  มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง กิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
   1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น การสรรหา
คัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย และกิจกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ มีความถูกต้องและทันเวลา 
   2) มีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และ
น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
   3) สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการมีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากรตลอดจนความคุ้มค่า 
   4) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ 
  มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ 
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 
   1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเปูาหมาย พันธกิจของส่วนราชการ 
  2) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน โครงการ 
และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
   3) การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ เพื่อพัฒนาข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับ
การบรรลุภารกิจและเปูาหมายของส่วนราชการ 
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   4) มีระบบการบริหารผลงาน ที่เน้นประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่า มีระบบหรือ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ เพียงใด นอกจากนี้ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงาน        
มีความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือ
ผลงานของส่วนราชการ 
  มิติที่ 4 ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  หมายถึง การที่ส่วนราชการ
จะต้อง 
   1) รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตลอดจนการด าเนินการด้านวินัย โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม และ
หลักสิทธิมนุษยชน 
   2) มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้จะต้องก าหนดให้
ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนราชการ 
  มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน  หมายถึง การที่ส่วน
ราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 
   1) ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงาน และ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้
ชีวิตส่วนตัว 
   2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
   3) มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝุายบริหารของส่วนราชการ กับข้าราชการและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และให้ระหว่างข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง และให้ก าลังคนมีความพร้อมที่จะ
ขับเคลื่อนส่วนราชการให้พัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัยพากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท า
ให้ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคล้องกับมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด หากยังไม่มีการด าเนินการตามมิติการประเมินดังกล่าว หรือมีในระดับน้อยแล้ว ส่วนราชการจะต้องมี
การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับมิติการประเมินดังกล่าว และเป็นการยกระดับ
ประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ตามหลักเกณฑ์และกรอบ
มาตรฐานความส าเร็จทั้ง 5 มิต ิ
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นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
นโยบายด้านการบริหาร 
  1. กระจายอ านาจไปสู่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับต้น  
   2. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนงาน และ
ทิศทางท่ีวางไว ้
   3. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้  
   4. มีการบริหารจัดการมุ่งสู่คุณภาพด้วยความมุ่งมั่น รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพให้มี
ความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   5. มีการติดตามและประเมินผลด้วยการประชุมคณะกรรมการทุกกอง เพื่อรับทราบปัญหา/
อุปสรรคและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
  1. การบริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็นตามพันธกิจ 
   2. การพัฒนาระบบวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้ก าลังคน  
   3. การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของก าลังคน  มีเปูาหมายคือ  มีระบบในการติดตาม
ประเมินในการบริหารก าลังคน, มีความคล่องตัว, สนับสนุนให้เกิดการใช้ก าลังคนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีองค์
ความรู้เพื่อน าไปก าหนดแนวทางหรือพัฒนาระบบการบริหารก าลังคน เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
   4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารก าลังคน  
นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
   1. สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับบุคลากรเกี่ยวกับกระบวนการและคุณค่าของการจัดการ
ความรู ้
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมขององค์กรที่เอ้ือต่อการแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ระหว่าง
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
   3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดการความรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ขององค์กรและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบายด้านภาระงาน 
   1. มีการก าหนดภาระงานของบุคลากรทุกคนอย่างชัดเจน  
   2. มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของทุกงาน  
   3. บุคลากรมีการพัฒนา ศึกษา ท าความเข้าใจถึงภาระงานกันอย่างสม่ าเสมอโดยทุกงานจะต้องมี
การประชุมบุคลากรภายในเพื่อเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและปรับปรุงภาระงาน
ประจ าทุกเดือน 
นโยบายด้านระบบสารสนเทศ 
   1. ให้ทุกงานในกองใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์งานจากแหล่งข้อมูลเดียวกัน  
   2. ให้ทุกงานจัดท าฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในภารกิจของงานนั้น ๆ และหาแนวทางใน
การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกัน 
  3. ให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 
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นโยบายด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
   1. มีการประชุมหัวหน้างานกับผู้อ านวยการกอง เพื่อเป็นการรายงานผลติดตาม และร่วมแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนร่วมให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารของหน่วยงานเป็นประจ า 
   2. ทุกงานมีการประชุมงาน เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 
   3. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
   4. ส่งเสริมมาตรการการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างและใช้องค์ความรู้ในกระบวนการท างาน เพื่อบุคลากรพัฒนา
ทักษะและความช านาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามพันธกิจขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมี
ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง 
นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   1. มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องด้วยการส่งบุคลการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร 
   2. สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
   3. มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะวิชาการและการรอบรู้และน าผลมา
เป็นแนวในการปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ 
   1. มีการจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับภารกิจของกอง และให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
   2. มีการจัดท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ประจ าเดือน เวียนให้บุคลากรได้
ทราบทุกเดือน 
   3. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไประบบการบริหาร
และจัดการตามระบบบัญชีมาใช้ 
   4. มีการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
 นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
   1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
   2. จัดท าแผนกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
   3. ด าเนินการให้ผู้บริหารและบุคลากรตระหนักในกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  1.  สานักปลัดเทศบาลต าบลเมืองงาย (ฝุายอ านวยการ)  
  2.  บุคลากรผู้รับผิดชอบ มีหน้าที ่ 
   2.1  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร  
   2.2 วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร  
   2.3  เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย  
   2.4  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ  
มอบหมาย  
   2.5  แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างทราบ  
   2.6  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
   2.7  เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร และผลการประเมินและติดตาม
ผลเสนอคณะกรรมการ  

ขั้นตอนการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร รายละเอียด  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
๑. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร   - ผู้บริหาร  

- หัวหน้าส่วนราชการ  
- พนักงานทุกคน  
- บุคลากร  

  - ผู้บริหาร  
๒. วิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  - คณะกรรมการ  

- บุคลากร  
- หัวหน้าส่วนราชการ  

๓. พิจารณาว่า บุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายใน จุดใดที่ต้อง
มีการฝึกอบรม หรือเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางาน  

 - ผู้บริหาร  
- หัวหน้าส่วนราชการ  
- บุคลากร  

๔. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าป ีต่อ คณะกรรมการ/ คณะบุคคล 
ที่ได้รับมอบหมาย  

 - ผู้บริหาร  
- หัวหน้าส่วนราชการ  
- บุคลากร  

๕. จัดส่งบุคคลไปอบรม และจัดท าเอกสารการฝึกอบรม ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา  

 - บุคลากร  

๖. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย  

 
 

- หัวหน้าส่วนราชการ  
- บุคลากร  

๗. จัดท ารายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจาป ี  - บุคลากร  
๘. ประเมินผล   - ปลัดเทศบาล  

- บุคลากร  
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การจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเมืองงาย 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 
พิจารณาเป็นรายบุคคล  หรือระดับ
หน่วยงานภายในเทศบาล 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหาร เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเป็น ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเปูาหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม น าหลักสูตรที่ได้ไป 
ฝึกอบรม น ามาถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากร 
ในหน่วยงานได้รับทราบ และถือเป็นแนวทาง 
ปฏิบัติร่วมกัน 
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หลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖3) 
   เทศบาลต าบลเมืองงาย ได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ 
   ๑ .๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย  
  ๑ .๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
   ๑ .๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
   1.9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 
   1.10 ระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.  พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
   1.11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ. 2547 
   1.12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา อปท. พ.ศ. 2548 
   ๑ .13 กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   ๑ .14 ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน 
๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ 
   ๒ .๑ พระราชบัญญัติภาษีปูาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
   ๒ .๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
   ๒ .๓ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
   ๒ .๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
   ๒ .๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
   ๒ .๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล  ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 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  
       3.13 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
   3.14 จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อการท างานที่มีประสิทธิภาพ  
หมายเหตุ  ๑. หลักสูตรต่าง ๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ  จัดขึ้น และมีเนื้อหา
สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
               ๒ .หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการ
เดียวกันได้ 
 

4. ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
   ๔.๑ ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน  
   ๔.๒ ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ  
   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 
                วิธีการพัฒนาพนกังานเทศบาล พนกังานจา้งและบคุลากร  ก าหนดวิธีการพัฒนาตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
๑. วิธีการด าเนินการ 
                1.๑ การปฐมนิเทศ 
   ๑ .๒ การฝึกอบรม 
                   ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                    ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดือนในการถ่ายทอด
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                    ๑ .๕ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
   ๑.๖ การมอบหมายงาน  
   ๑.๗ การให้การศึกษา  
๒. แนวทางการด าเนินการ 
                   การด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและบุคลากร  นอกจากมีวิธีการด าเนินการ
ตามข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ ๓ แนวทาง ดังนี้ 
                   ๒.๑ เทศบาลฯ ด าเนินการเอง 
                   ๒.๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดย
เทศบาลฯ จัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรม 
                   ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา  พนักงานของ
เทศบาลต าบลเมืองงาย เป็นผู้ด าเนินการ 
๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
         -  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61 
        - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
          - ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 
๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                    จัดท าโครงการครอบคลุม  ตามหลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  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
หน่วยราชการอื่น  หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือก
รูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  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  

ปีงบประมาณ  
2561-2563 

ส านักปลัด และ
คณะท างาน 

 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
มีการประชุมประจ าเดือนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์ความรู้ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล/เจ้าหน้าที่  
ทุกกอง 

มีการจัดการประชุม
พนักงานประจ าเดือน อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง  

ปีงบประมาณ  
2561-2563 

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 

ปีงบประมาณ  
2561-2563 

ส านักปลัด และ
คณะท างาน 

 

4. การเข้าถึงองค์ความรู้ 
จัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 

พนักงานเทศบาล/เจ้าหน้าที่  
ทุกกอง ที่ได้รับมอบหมาย 

มีช่องทางในการเข้าถึง
ความรู้ และมีการ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ใน
การปฏิบัติงาน  
อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

ปีงบประมาณ  
2561-2563 

ส านักปลัด และ
คณะท างาน 
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แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเมืองงาย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (คน) ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเทศบาล รวมถึง
คณะกรรมการชุมชน 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล มีความรู้ความเข้าใจและมีเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามา
ปรับปรุงด าเนินงานของเทศบาลมาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
80  

ส านักปลัด 

2. จัดการประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร
และพนักงาน 

เป็นการเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 

เพื่อเป็นการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
สร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงาน
ติดตามงานต่าง ๆ  

พนักงานเทศบาล 
ทุกคน 

ส านักปลัด 

3. อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน จัดโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงาน
เทศบาล 

เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ระเบียบ
กฎหมายที่เปลี่ยนแปลง 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานเทศบาล 

ทุกกอง 

4. อบรมบุคลากรที่จัดโดยหน่วยงานอื่น เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาล 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการท างานของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ทุกคน 

ทุกกอง 

5. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านการท างานของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ที่เข้ามาใหม่ 

ทุกกอง 

6. โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพใน
การท างาน 

เป็นพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล 

เพื่อพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ทุกคน 

ส านักปลัด 

7. โครงการอ่ืน ๆ ที่สามารถก าหนด
ภายหลังตามความจ าเป็นและ
สถานการณ์ 

เป็นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ ประสบการณ์และ
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ประสบการณ์และขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นของพนักงาน
เทศบาล 

พนักงานเทศบาล 
ทุกคน 

ทุกกอง 
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รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง 
ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวัง ค านิยาม 

1. ความรู้ในด้านบัญชี ความสามารถในการอภิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านบัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
บัญชี ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. ความรู้ในการเป็นผู้
ตรวจสอบ 

ความสามารถในการอภิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการ
เป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
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
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความสามารถในการอภิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับงาน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

6. ความรู้ในงานด้านระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงาน
บุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการวิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวกับงานบุคคล รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน
การท างาน 

7. ความรู้ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานให้มี 
ประสิทธิภาพ 

8. ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการท างาน
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับงานตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างานด้านให้มี
ประสิทธิภาพ 

9. ความรู้ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการท างานในด้านการ
ตรวจสอบภายในรวมท้ังการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ด้านการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ 
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10. ความรู้ในด้านกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับกฎหมาย รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้ค าปรึกษา
แนะน าในประเด็นต่าง ๆ โดยอ้างอิงถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องได้ 

11. ความรู้ในด้านการจัดซื้อ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอน
การท างานในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอน
การท างานด้านจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ 

12. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/
ข้อบังคับของทางราชการ 

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

13. การให้ค าปรึกษา ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ของผู้อื่น รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือ
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

14. การแก้ไขปัญหาตัดสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้น ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใด ๆ เพื่อให้การ
ตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาได้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้น เป็นไปอย่างเป็นระบบมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

15. ความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และน าเสนอความคิดเห็น
ของตนแก่สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความ
เป็นผู้น าและพร้อมท่ีจะน าเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม 

16. ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน 

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

17. ทักษะในการท าเสนองาน ความสามารถในการน าเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับกลุ่ม
ผู้ฟังในระดับที่แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ
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 
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20. ทักษะการประนีประนอม ความสามารถในการก าหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชน์ที่จะน าเสนอให้กับ

คู่กรณีทั้งภายในและ/หรือภายนอกองค์กร รวมถึงความสามารถในการ
เจรจาต่อรองและประนีประนอมกับผู้อื่นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับของทั้ง
สองฝุาย 

21. ความสามารถการใช้
คอมพิวเตอร์ 

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

22. การบริหารจัดการฐานข้อมูล ความสามารถในการออกแบบระบบหรือฟังก์ชั่นงานใหม่ ๆ โดยการดึง
ฐานข้อมูลที่มีอยู่มาใช้เพื่อจัดท าเอกสารหรือรายงาน   ในรูปแบบที่
แตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้อื่นได้ 

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
เลือกใช้ศัพท์เทคนิคที่เก่ียวข้องกับสายงานของตนและสายอื่น ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

26. การบริหารงานส านักงาน/
ธุรการ 

ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบ ารุงรักษาข้อมูล เอกสาร 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กร
และหน่วยงานได้ 

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

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

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

อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการ
ตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้ 

31. มนุษยสัมพันธ์  ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคล
ต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเปูาหมายในการท างาน
ร่วมกันและเพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและ
องค์การ 

32. การควบคุมอารมณ์  
และบุคลิกภาพ 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพที่
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเอง และของผู้อื่นได้ในสถานการณ์
หรือเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป 

33. ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจในทิศทาง เปูาหมาย 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

-27- 

บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

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

-  เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

- ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 
- พนักงานเทศบาล/ 
ลูกจ้างประจ า/ 
พนักงานจ้าง 

100,000.- 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

- บุคลากรมีคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนและ
ด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 
- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบล
เมืองงาย 

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

-  เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง 

- พนักงานเทศบาล 
ในต าแหน่งผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่ละ
หลักสูตร 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก
ที่ด าเนินการ 

- - สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น     

- - อ าเภอ / จังหวัด 

3 หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล - เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาทุกท่าน 15,400/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- - สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

4 หลักสูตรนักบริหารงานการปกครอง
ท้องถิ่นมืออาชีพ 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
ผู้บริหาร 

- ผู้บริหารงานการ
ปกครอง 

195,000/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมาก 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- - สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

5 หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นักบริหารงานท่ัวไป 32,300/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์
ในการท างานเพิ่มมาก 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

6 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

- เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

30,500/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์
ในการท างานเพิ่มมากขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

7 หลักสูตรนักจัดการบริหารงาน
ทั่วไป 

- เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป 

30,500/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์
ในการท างานเพิ่มมาก 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

8 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
นักพัฒนาชุมชน 

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- นักพัฒนาชุมชน 23,500/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

- มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

9 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- เจ้าพนักงานธุรการ 22,500/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

10 หลักสูตรนักจัดการบริหารงาน
ทะเบียนฯ 

- เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าบริหารงาน
ทะเบียนฯ 

30,500/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์
ในการท างานเพิ่มมากขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

11 หลักสูตรนักบริหารงานคลัง - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารงานคลัง 32,300/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

- มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

12 หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นักวิชาการพัสดุ 32,300/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

13 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญช ี - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นักวิชาการพัสดุ 30,500/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

14 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดเก็บรายได ้

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษ ี

- บุคลากรในสังกัด  
กองคลัง 

30,500/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

- พนักงานได้รับความรู้
และสามารถจัดเก็บภาษีได้
ตามเปูาหมาย 

งานจัดเก็บรายได้
และพัฒนารายได้ 
กองคลัง 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรส่วน
ท้องถิ่น 

15 หลักสูตรนักบริหารการศึกษา - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารการศึกษา 24,000/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

- มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

 
***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

16 หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารงาน
สาธารณสุข 

32,300/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

17 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารงานช่าง 32,300/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

18 หลักสูตรนายช่างโยธา - เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นายช่างโยธา 22,500/คน 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

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

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

-  พนักงาน/ลูกจ้างใน
ระดับปฏิบัติการทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

-  มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก
ที่ด าเนินการ 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรส่วนท้องถิ่น 

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

- เพื่อยกระดับความรู้ 
ความสามารถของ
บุคลากรให้สูงขึ้น 

-  ตามจ านวนพนักงาน
ที่ผ่านการประเมินและ
ได้รับการคัดเลือกให้
ศึกษาต่อ 

300,000.- 1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 61 

- ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
เทศบาลมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี/  
ส านักปลัดเทศบาล 

- เทศบาลต าบล
เมืองงาย 

***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2561 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

21 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา*** 
 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทักษะ ประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการศึกษา 

- บุคลากรในสังกัดกอง
การศึกษา/  

20,000.- 1 ต.ค. 60 –  
30 ก.ย. 61 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะและประสบการณ์
ในการจัดการด้าน
การศึกษา 

กองการศึกษา - สถาบันพัฒนา
บุคลากรส่วน
ท้องถิ่น 

22 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม หรือ
ทบทวนเพื่อเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน   
(อปพร.) *** 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
หน้าท่ีของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน      
(อปพร.) 
 

- สมาชิกอปพร. 
-พนักงาน /ลูกจ้าง
เทศบาล 
 

30,000.- 1 ต.ค. 60 –  
30 ก.ย. 61 

-  มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ
อาสาสมัครปูองกันภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

- เทศบาลต าบล
เมืองงาย 
 
 
 

23 โครงการฝึกอบรมทบทวน “หนึ่ง
ต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย ” (OTOS) 

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 

- สมาชิกอปพร. 
-พนักงาน /ลูกจ้าง
เทศบาล 
 

30,000.- 1 ต.ค. 60 –  
30 ก.ย. 61 

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีของอาสมัคร
ปูองกันภัยได้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพเพิ่มขึ้น 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

- เทศบาลต าบล
เมืองงาย 

 
***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ 2562 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

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

-  เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

-ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 
- พนักงานเทศบาล/ 
ลูกจ้างประจ า/ 
พนักงานจ้าง 

100,000.- 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

- บุคลากรมีคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนและ
ด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 
- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบล
เมืองงาย 

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

-  เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง 

- พนักงานเทศบาลใน
ต าแหน่งผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ 
แต่ละหลักสูตร 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก
ที่ด าเนินการ 

- - สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น    
- อ าเภอ / จังหวัด 

3 หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล - เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาทุกท่าน 15,400/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- - สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

4 หลักสูตรนักบริหารงานการปกครอง
ท้องถิ่นมืออาชีพ 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
ผู้บริหาร 

- ผู้บริหารงานการ
ปกครอง 

195,000/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมาก 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- - สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2562 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

5 หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นักบริหารงานท่ัวไป 32,300/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมาก 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

6 หลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 

- เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

30,500/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

7 หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

- เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป 

30,500/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมาก 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

8 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
นักพัฒนาชุมชน 

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- นักพัฒนาชุมชน 23,500/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

9 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- เจ้าพนักงานธุรการ 22,500/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

10 หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทะเบียนฯ 

- เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าบริหารงาน
ทะเบียนฯ 

30,500/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2562 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

11 หลักสูตรนักบริหารงานคลัง - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารงานคลัง 32,300/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

12 หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นักวิชาการพัสดุ 32,300/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

13 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญช ี - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นักวิชาการพัสดุ 30,500/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

14 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดเก็บรายได ้

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี 

- บุคลากรในสังกัด  
กองคลัง 

30,500/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

- พนักงานได้รับความรู้และ
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตาม
เปูาหมาย 

งานจัดเก็บรายได้
และพัฒนารายได้ 
กองคลัง 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรส่วน
ท้องถิ่น 

15 หลักสูตรนักบริหารการศึกษา - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารการศึกษา 24,000/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2562 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

16 หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารงาน
สาธารณสุข 

32,300/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

17 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารงานช่าง 32,300/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

18 หลักสูตรนายช่างโยธา - เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นายช่างโยธา 22,500/คน 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

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

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

-  พนักงาน/ลูกจ้างใน
ระดับปฏิบัติการทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

-  มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก
ที่ด าเนินการ 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรส่วนท้องถิ่น 

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

- เพื่อยกระดับความรู้ 
ความสามารถของ
บุคลากรให้สูงขึ้น 

-  ตามจ านวนพนักงาน
ที่ผ่านการประเมินและ
ได้รับการคัดเลือกให้
ศึกษาต่อ 

300,000.- 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

- ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
เทศบาลมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี/  
ส านักปลัดเทศบาล 

- เทศบาลต าบล
เมืองงาย 

***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2562 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

21 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา*** 
 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทักษะ ประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการศึกษา 

- บุคลากรในสังกัดกอง
การศึกษา/  

20,000.- 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจทักษะ
และประสบการณ์ในการ
จัดการด้านการศึกษา 

กองการศึกษา - สถาบันพัฒนา
บุคลากรส่วน
ท้องถิ่น 

22 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม หรือ
ทบทวนเพื่อเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน   
(อปพร.) *** 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
หน้าท่ีของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน      
(อปพร.) 
 

- สมาชิกอปพร. 
-พนักงาน /ลูกจ้าง
เทศบาล 
 

30,000.- 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

-  มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

- เทศบาลต าบล
เมืองงาย 
 
 
 

23 โครงการฝึกอบรมทบทวน “หนึ่ง
ต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย ” (OTOS) 

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 

- สมาชิกอปพร. 
-พนักงาน /ลูกจ้าง
เทศบาล 
 

30,000.- 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.62 

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีของอาสมัคร
ปูองกันภัยได้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพเพิ่มขึ้น 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

- เทศบาลต าบล
เมืองงาย 

 
***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

1 โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ของผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานจ้าง สังกัด ทต.เมืองงาย 
*** 

-  เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 

-ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 
- พนักงานเทศบาล/ 
ลูกจ้างประจ า/ 
พนักงานจ้าง 

100,000.- 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

- บุคลากรมีคุณธรรมและ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เพื่อบริการประชาชนและ
ด าเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข 
- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบล
เมืองงาย 

2 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 
ผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง (จัดโดย
หน่วยงานภายนอก) 

-  เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง 

- พนักงานเทศบาลใน
ต าแหน่งผู้บริหาร
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก
ที่ด าเนินการ 

- - สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น    
- อ าเภอ / จังหวัด 

3 หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล - เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิกสภาเทศบาล 

- สมาชิกสภาทุกท่าน 15,400/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- - สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

4 หลักสูตรนักบริหารงาน           
การปกครองท้องถิ่นมืออาชีพ 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างานของ
ผู้บริหาร 

- ผู้บริหารงานการ
ปกครอง 

195,000/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมาก 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- - สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2563 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

5 หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นักบริหารงานท่ัวไป 32,300/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมาก 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

6 หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

- เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

30,500/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

7 หลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป 

30,500/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมาก 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

8 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักพัฒนา
ชุมชน 

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- นักพัฒนาชุมชน 23,500/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

9 หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- เจ้าพนักงานธุรการ 22,500/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

10 หลักสูตรนักจัดการบริหารงาน
ทะเบียนฯ 

- เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

- เจ้าหน้าบริหารงาน
ทะเบียนฯ 

30,500/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

-  มีความรู้และวิสัยทัศน์ใน
การท างานเพิ่มมากขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2563 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

11 หลักสูตรนักบริหารงานคลัง - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารงานคลัง 32,300/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

12 หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นักวิชาการพัสดุ 32,300/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

13 หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญช ี - เพื่อพัฒนาความรู้และการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นักวิชาการพัสดุ 30,500/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

14 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
จัดเก็บรายได ้

- เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษี 

- บุคลากรในสังกัด  กอง
คลัง 

30,500/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

- พนักงานได้รับความรู้และ
สามารถจัดเก็บภาษีได้ตาม
เปูาหมาย 

งานจัดเก็บรายได้
และพัฒนารายได้ 
กองคลัง 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรส่วน
ท้องถิ่น 

15 หลักสูตรนักบริหารการศึกษา - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารการศึกษา 24,000/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2563 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน          
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

16 หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารงาน
สาธารณสุข 

32,300/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

17 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง - เพื่อเพ่ิมศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- ผู้บริหารงานช่าง 32,300/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

- มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

18 หลักสูตรนายช่างโยธา - เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

- นายช่างโยธา 22,500/คน 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

- ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

- สถาบันพัฒนา 
บุคลากรท้องถิ่น     

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

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

-  พนักงาน/ลูกจ้างใน
ระดับปฏิบัติการทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

-  มีความรู้และปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอก
ที่ด าเนินการ 

- สถาบันพัฒนา
บุคลากรส่วนท้องถิ่น 

20 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้
ศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี และ ป.โท 
*** 
 

- เพื่อยกระดับความรู้ 
ความสามารถของ
บุคลากรให้สูงขึ้น 

-  ตามจ านวนพนักงาน
ที่ผ่านการประเมินและ
ได้รับการคัดเลือกให้
ศึกษาต่อ 

300,000.- 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

- ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้นและ
เทศบาลมีบุคลากรที่มีคุณภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

งานการเจ้าหน้าท่ี/  
ส านักปลัดเทศบาล 

- เทศบาลต าบล
เมืองงาย 

***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 
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บัญชีการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2563 (ต่อ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา        
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
จัดอบรม 

21 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา*** 
 

- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทักษะ ประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการศึกษา 

- บุคลากรในสังกัดกอง
การศึกษา/  

20,000.- 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจทักษะ
และประสบการณ์ในการ
จัดการด้านการศึกษา 

กองการศึกษา - สถาบันพัฒนา
บุคลากรส่วน
ท้องถิ่น 

22 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม หรือ
ทบทวนเพื่อเพิ่มทักษะการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน   
(อปพร.) *** 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
เข้าใจในการปฏิบัติงาน
หน้าท่ีของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน      
(อปพร.) 
 

- สมาชิกอปพร. 
-พนักงาน /ลูกจ้าง
เทศบาล 
 

30,000.- 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

-  มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีของอาสาสมัคร
ปูองกันภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

- เทศบาลต าบล
เมืองงาย 
 
 
 

23 โครงการฝึกอบรมทบทวน “หนึ่ง
ต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย ” (OTOS) 

-เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 

- สมาชิกอปพร. 
-พนักงาน /ลูกจ้าง
เทศบาล 
 

30,000.- 1 ต.ค.62 – 
30 ก.ย.63 

-มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ีของอาสมัคร
ปูองกันภัยได้อย่างมีประ
สิทธิ ภาพเพิ่มขึ้น 

งานปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ส านักปลัดเทศบาล 

- เทศบาลต าบล
เมืองงาย 

 
***  หมายเหตุเป็นโครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติ 

 



 

 

 

-42- 
 

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 
 

************************ 
 
 
 


