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ค าน า 

 
 ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ.สกลนคร) ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๔๕ ในหมวดที่ ๑๔ กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้ก าหนดให้
เทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว และด้านศีลธรรมคุณธรรม นั้น 
 ด ังนั ้น  เ พื ่อ ให ้เป ็น ไปตามประกาศคณะกรรมการพน ักงาน เทศบาลจ ังหว ัดสกลนคร  เ รื ่อ ง        
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๘๘ ถึงข้อ  ๓๒๖ 
เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลหนองลาด 
ประจ าปีปีงบประมาณ (พ.ศ.๒๕64 – ๒๕๖6) ขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ  
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ส่วนที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

 
๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลหนองลาด 

๑.๑ ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 
 ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่ 
ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัด
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบ
มาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพ่ือให้
องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้
ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับ
พ้ืนที่และระดับสากล เป็นสิ่ งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ งในปัจจุบัน ซึ่ งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน 
(Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้    
 ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่
ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการเร่งรัด
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เ พ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ๆ และน าระบบ
มาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพ่ือให้
องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่
มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖   มาตรา ๑๑ 

ระบุ ดังนี้ 
 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ
สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล
สัมฤทธิ์” 
 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่จาก
การที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้าง
ความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
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  ๒.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  ๓.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถ ใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  ๔.  ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือ
การน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

1.3. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่องการพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 
288-326 ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
พนักงานที่ดี โดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาล
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถ
เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และอาจจะกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) 
ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) เทศบาลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

1.4  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่องการพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 
299 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผน
อัตราก าลังของเทศบาล นั้น 

 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลหนองลาด จึงได้ให้ความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองลาด การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบล
หนองลาดต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผน
อัตราก าลัง ของเทศบาลต าบลหนองลาด ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรม และ
จริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองลาด ขึ้นโดยให้สอดคล้องกับ แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
พ.ศ. 2564 - 2566 

  ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒545 ในหมวดที่ ๑๔ กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 
๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้ก าหนดให้เทศบาลมีการมีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา ๕ ด้าน  ดังนี้ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
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  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๒๘๘ ถึงข้อ ๓๒๖ จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรพนักงานเทศบาลต าบลหนองลาดขึ้น  โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕64 – ๒๕66) ของเทศบาลต าบลหนองลาด และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากรพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างของเทศบาลต าบลหนองลาด 
๑.๔  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (วิเคราะห์ของแต่ละที่จริงๆ) 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็ว 
     ทันต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน 
     วชิาการและด้านพัฒนาบุคลากร 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่าง 
     ภาคส่วนราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุน 
     ซึ่งกันและกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบ 
     และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด      
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ    
     และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและ        
     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและความคิดในกาปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) 
๑.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการ     
     แข่งขัน 
๒.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน 
     สว่นต าบลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๓.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประ    
    ประเทศ 
๔.  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานของ 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ภัยคุกคาม(Threats) 
๑.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 
๑.๕ ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

๑.  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๒.  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๓.  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
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๕.  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๖.  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๗.  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๘.  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.25๖4 - 2566 
 

โครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองลาด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) 

) 
 
( 

รองปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 

 

ส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 
 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับ ต้น) 
 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
 

หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ 

(นักบริหารงาน
ทั่วไป  

ระดับต้น) 
 

ฝ่ายบริหารงานการคลัง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

(นักบรหิารงานการคลัง ระดับตน้) 
 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
หัวหน้าฝ่ายพัสดแุละทรพัย์สนิ 

(นักบริหารงานการคลัง 
ระดับต้น) 

 

ฝ่ายบริหารงานช่าง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
 

หัวหน้าฝ่าย
วิชาการและ

แผนงาน 
(นักบริหารงาน

ทั่วไป  
ระดับต้น) 

 

หัวหน้าฝ่าย
ปกครอง 

(นักบริหารงาน
ทั่วไป  

ระดับต้น) 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม ระดับ ต้น) 

 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและ
สวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงาน 

สวัสดิการสังคม ระดับ ต้น) 
 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกอง 

สาธารณสขุฯ 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ระดบั ตน้) 
 

กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกอง 
สวัสดิการสังคม 
(นักบรหิารงาน 

สวัสดิการสังคม ระดบั ตน้) 
 หัวหน้าฝ่าย

บริหารงาน
ทั่วไป 

(นักบริหารงาน
ทั่วไป  

ระดับต้น) 
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       โครงสร้างส านักปลดัเทศบาล  (01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายอ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 
 

ฝ่ายปกครอง 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 
 

1. งานปูองกันและบรรเทาฯ 
 2. งานนโยบายยาเสพติด 
 3. งานส่งเสริมการเกษตร 
 4. งานรักษาความสงบเรยีบร้อย 
- นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั 
 (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
- พนักงานขับน้ าอเนกประสงค์  (พนักงานจ้างทั่วไป)  
 

1. งานการเจ้าหน้าท่ี 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- คนตกแต่งสวน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีก่ารประปา (พนกังานจ้างตามภารกิจ) 
 - พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)  
 

2. งานส่งเสริมการศึกษาฯ 
- นักวิชาการศึกษา 
- ครู  
- ครูผู้ดูแลเด็ก      
- ผู้ช่วยนักสนัทนาการ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
–ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
 

 

 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
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            โครงสร้างส านักปลัดเทศบาล   (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น) 
 

1. งานกิจการสภา 
2. งานธุรการ 
3. งานประชาสัมพันธ์ 
4. งานทะเบียนราษฎร 
5. งานบัตรประจ าตัวประชาชน 

- นักประชาสัมพันธ์ 
- เจ้าพนักงานธุรการ 
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสมัพันธ์  (พนกังานจ้างตามภารกิจ)  
- ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์  (พนักงานจ้างตามภารกจิ)  
 - แม่บ้าน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
  
 

        1. งานแผนและงบประมาณ 
         2. งานนิติการ 
 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
 

 

 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 
 



8 
 

 
 
 

โครงสร้างกองคลัง  (04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองคลัง(1) 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 

ฝ่ายบริหารงานการคลัง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(1) 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน (1) 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

1. งานพัฒนารายได ้
2. งานพัสดุและทรัพยส์ิน 
3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 
 

- นักวิชาการพัสดุ  
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
 

1. งานการเงนิและบัญช ี
2. งานธุรการ 

- นักวิชาการเงินและบัญชี  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
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      โครงสร้างกองช่าง  (05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 

 

ฝ่ายบริหารงานช่าง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง  

(นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น) 
 

         1. งานก่อสร้าง 
         2. งานออกแบบและควบคมุอาคาร 
         3. งานผังเมือง 
         4. งานสาธารณูปโภค 
       5. งานธุรการ 
         6. งานประปา 
 

- นายช่างโยธา 
- นายช่างไฟฟูา 
- ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
- ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (06) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ระดับ 
ต้น) 

 

1. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2. งานส่งเสริมสุขภาพ 
3. งานปูองกันและควบคุมโรคติดตอ่ 
4. งานธุรการ 
5. งานศนูย์บริการสาธารณสุข 
6. งานวางแผนสาธารณสุข 
7. งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล 

- นักวิชาการสาธารณสุข 
- พยาบาลวิชาชีพ  (ก าหนดเพิ่ม) 
- พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (พนักงานตามภารกิจ)  
- พนักงานขับรถ EMS (พนักงานจ้างทั่วไป)  

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ระดับ 

ต้น) 
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โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม (11) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น) 

1.งานสวสัดิการสังคมและพฒันาชุมชน 
2. งานสวสัดิการเด็กและเยาวชน 
3. งานสังคมสงเคราะห ์
4. งานธุรการ 
 

- นักพัฒนาชุมชน  
- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
 

ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับ ต้น) 
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ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
 

 ๒.๑  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการพัฒนา
ตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) เพื่อการ
บริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง
และคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพ่ือให้มีความพร้อมใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล 
รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
  4.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลต าบลหนองลาด 
  5.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างานเน้นสร้างกระบวนการคิดและการพัฒนาตนเองให้
เกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองลาด 
  6.  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองลาด ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด 
  ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
   ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
   ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
   ๓.  ด้านการบริหาร 
   ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
   ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
 ๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลหนองลาดอันประกอบด้วย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้รับ
การพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองลาดได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหนองลาดทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลหนองลาดได้รับการบริการที่ด ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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ส่วนที่ ๓ 
กรอบแนวคิดการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย ทิศทาง
ในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการ และเครื่องมือในการ
ผลักดันสู่ความส าเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่ง
การจัดท ายุทธศาสตร์นั้นคือการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุม อยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองลาดนั้น ต้องเป็นการจัดท า
ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานนั้น   
เป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จ  ผ่านทางบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนา
ให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให้ประสบ
ความส าเร็จอย่างดียิ่ง และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล
หนองลาดในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 
  เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองลาดมีความสอดคล้อง             
และสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้ก าหนดกระบวนในการจัดท า ดังนี้ 
 

  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบาย                     
การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กร    
  ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองลาด) นั้น             
เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่ส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้ท าการศึกษาและ
ทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึงด าเนินการก าหนดประเด็นส าคัญใน
ยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” 
ที่จะท าให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์ที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท า HR SWOT นั้น 
  -  เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะท าให้องค์กร                
บรรลุหรือไม่บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  - เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มา            
ซึ่งข้อมูลจ านวนมาก 
  - เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม 
  - พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ 
  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควรจ ากัด
เฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ                    
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 
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  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลส าคัญ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ          
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน                
การคิดวิเคราะห์และการจัดท า 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น  ท าให้องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญ                 
ที่มีผลต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ละช่วงอายุท าให้เห็นถึงกลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนการพัฒนามีความสอดคล้องกับ
กลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จ านวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่บุคลากรได้รับในการพัฒนา และ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการด าเนินการพัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพ่ือการ
พัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการพัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือศกึษาแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กร
อ่ืน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า  องค์กรใดองค์กร
หนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอื่นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจากประสบการณ์
ตรงขององค์กรอื่น แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก ท า
ให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน   
  ขั้นตอนที่ 5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการสร้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ จัดล าดับ
ความส าคัญจัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และท าการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
หลักของเทศบาลต าบลหนองลาดแล้ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพ่ือคัดเลือกให้เหลือ ในปริมาณ
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นน าชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มาก าหนดตัวชี้วัด พร้อมทั้งชื่อ
โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์ และควร
ก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมา  
  ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์มาสู่การ
ปฏิบัติและการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบผลส าเร็จ                  
ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้นได้เกิดขึ้นจริง มี
กระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการมอบหมาย              
ความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสู่การประเมินผลงาน
ประจ าปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และความส าเร็จ                
ทั้งนี้เพ่ือน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดขั้นตอนสุดท้ายของการจัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนด
ไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ  เพื่อองค์กร จะได้ทราบถึงความก้าวหน้า
ตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้รับผิดชอบ  เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายในที่สุด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร 

 

  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล          
และวิเคราะห์เพ่ือประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์  ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช้              
ในการพัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นในการบรรลุเปูาประสงค์           
เชิงกลยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดที่มาของข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร  
  2. การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล               
จากที่มาของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้ 
 

  สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของผู้บริหาร
ระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักงานเพ่ิมข้ึน 
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือให้บรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมก าลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

  สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

- โครงสร้างข้าราชการจ าแนกแต่ละช่วงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจ าแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม 
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร 
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์พบว่า ใน
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เทศบาลต าบลหนองลาดจะประสบปัญหาในเรื่องอัตราก าลังคนที่จะหายไปจากการโอน (ย้าย) 
ซึ่งก าลังคนดังกล่าวเป็นก าลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องการบริหารงานขององค์กร 
ความพร้อมของก าลังคนที่จะทดแทนก าลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจ านวนวันที่ได้รับ
การพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ ากว่าเปูาหมายที่ก าหนด 
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สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  เทศบาลต าบลหนองลาด ได้มีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันท า  HR SWOT  
วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้สามารถสรุปผลจาก
วิเคราะห์ได้ดังนี ้
  1. จุดแข็ง (Strengths) 
  - ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  - มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
  - บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา 
  - บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
  - บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 
  - ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
  - มีผู้น าองค์กรที่เข้มแข็ง 
  - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นท่ี การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
  - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ 
  2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
  - บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม 
  - ภาระงานของแต่ละฝุายไม่ชัดเจน 
  - การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร 
  - ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ า 
  - ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพ่ือสร้างแรงสนับสนุนจากประชาชน และ 
  ทักษะ ที่จ าเป็นในการท างานเชิงรุก 
  - การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ 
  - ด้านอัตราก าลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน 
  - ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและ 
  ต่อเนื่อง 
  - ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการท างานแบบบูรณาการ 
  - บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี 
  3. โอกาส (Opportunities) 
  - องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ 
  - มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆของรัฐ 
  - มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน 
  - เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่ส าคัญต่อประชาชนในพ้ืนที ่
  4. ภัยคุมคาม (Threats) 
  - มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความส าคัญกับองค์กร 
  - งบประมาณไม่เพียงพอ 
  - กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอ้ืออ านวย ต่อการปฏิบัติงาน 
  - การแทรกแซงจากฝุายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร 
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บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์        
ของเทศบาลต าบลหนองลาด ได้ถูกน ามาสรุปเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลประจ าปีงบประมาณ 
2561-2563 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลหนองลาด
ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 ใหม่ และจัดท าเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง  เห็นความชัดเจนของการพัฒนา
บุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  “ทันสมัย  ร่วมใจประสาน  บริการเป็นเลิศ  เทิดคุณธรรม” 
  ทันสมัย   :  ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
  ร่วมใจประสาน  :  ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบล
หนองลาดตามประเด็นยุทธศาสตร์  ให้บรรลุได้ตามเปูาหมาย 
  บริการเป็นเลิศ  :  การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจ
แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี
  เทิดคุณธรรม   :   พนักงานเทศบาลต าบลหนองลาดจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส  
และเป็นธรรม 
  พันธกิจ 

1. สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ  ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย  

โดยเน้นการมีสัมพันธ์ภาพที่ดี 
3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร  เทศบาลต าบลหนองลาดทุกส่วนราชการ/

หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและท่ัวถึง 
4. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ 
5. ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม  โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติใน

กระบวนการท างาน  ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง  และให้เกิดแก่บุคลากรในสังกัด
ทุกหน่วยงาน 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
1. บุคลากรเทศบาลต าบลหนองลาดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับ การพัฒนา

ระบบราชการ 
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2. ระบบการพัฒนาก าลังคนต าบลหนองลาด มีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลต าบลหนองลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วิชาการและระบบสารสนเทศการฝีกอบรมมีคุณภาพทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
4. กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลหนองลาด มีความต่อเนื่อง สามารถสร้าง

องค์ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 

1. ก่อให้เกิดความสามัคคี  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ ที่

วางไว้  โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานใน
องค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารใน
เชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้า  กับผลลัพธ์  ที่เกิดขึ้นโดยมีการวิเคราะห์ความเป็นไปและ
ความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ  รวมทั้งจัดท าเปูาหมาย
การท างานและวัดผลงานของตัวบุคคลที่เชื่อมโยงระดับองค์กร 

ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

องค์กร 
4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์  นโยบาย  และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน 
5. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม 
6.   พัฒนาเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 

ความต้องการ/ความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  การบริหารราชการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก  ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น  มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัวประชาชน 
3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก  และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่  การ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน 

 
การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้การอ่าน
ผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 
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การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นที่ใกล้เทศบาลต าบล  1.มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การ 
2.มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ปี  เปน็วัยท างาน 2.ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
3.มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด
รอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง กับการทุจริต                                                   

3.มีภาระหนี้สิน 

4.มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
4.ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไปไม่ค านึงถึงกฎระเบียบของ
ราชการ 

5.เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัวโดยใช้
ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

 

  โอกาส ข้อจ ากัด 
1.มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานได้ง่าย 

1.ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 

2.มีความจริงใจในการพัฒนาเทศบาลต าบล              2.ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
3.ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ 
การท างานของเทศบาลต าบลในฐานะตัวแทน                                   

3.พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ   

 
4.บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัวท าให้มีเวลาให้ชุมชน
จ ากัด 

 5.ความก้าวหน้าในวงแคบ 
 

         การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้ายที่   1.ขาดความกระตือรือร้น 

2.การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้    2.มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 

3.อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 3.ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 

4.มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี                           
4.พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย งานมี
บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น  เกษตร  ช่างนิติกร                  

5.ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน                  
การท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี                                    

5.วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงานบริการสาธารณะ
บางประเภทไม่มี/ไม่พอ 

6.มีระบบบริหารงานบุคคล                                           
6.ส านักงานแคบข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ส าหรับใช้อ้างอิง
และปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

  โอกาส ข้อจ ากัด 

1.ประชาชนร่วมมือพัฒนาเทศบาลดี                        
1.มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก ความสัมพันธ์
แบบเครือญาติในชุมชน การด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้
ยากมัก กระทบกลุ่ม ญาติพ่ีน้อง    
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2.ความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน                        
2.ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงานจึงต้อง 
เพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้คลอบคลุมภารกิจ 

3.บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาลท าให้รู้สภาพ
พ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี                                                                     

3.งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ จ านวน 
ประชากรและภารกิจ 

4.บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,  ปริญญาโท
เพ่ิมข้ึน                              

 
 

     
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลหนองลาด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคน
อ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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                                              บทท่ี 6                                               
หลักสูตรการพัฒนา 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองลาด ได้พิจารณาและให้
ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล รวมถึงพนักงานจ้างทั้ง
ส่วนราชการ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  ความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  
  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล  
    เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 
 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัดเทศบาล  
 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

รองปลัดเทศบาล  
 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ส านักปลัดเทศบาล 
หน.ส านักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน
อ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานสภา งาน
บริหารงานบุคคล ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หน.ฝุายอ านวยการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน
อ านวยการ งานบริหารงานบุคคล งานการศึกษา 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หน.ฝุายปกครอง 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
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3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น บรรเทา
สาธารณภัย งาน งานปูองกันภัยพิบัติต่าง ๆ ทาง
อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ทางถนน ด้านสาธารณ
ภัยต่างๆ งานรักษาความสงบ ฯลฯฯลฯ 

ในแต่ละโอกาส 

หน.ฝุายวิชาการและ
แผนงาน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งานแผน 
งานงบประมาณ งานท าเทศบัญญัติ งานนิติการ 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หน.ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน
กิจการสภา งานเลือกตั้ง ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารการศึกษา งานเด็กและเยาวชน 
งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งาน
ส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมกิจการเด็ก
และเยาวชน งานกีฬาและนันทนาการ งานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบันทึกขออนุมัติต่างๆ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักประชาสัมพันธ์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น ประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรม ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน
ทะเบียนประวัติ  งานการเจ้าหน้าที่   งาน
บริหารงานบุคคล 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

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

ศึกษาดูงาน แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยวชิาการ
คอมพิวเตอร์ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานดูแลระบบเว็บไซด์เทศบาล งานซ่อมบ ารุง 
ดูแล เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานสันทนาการ งานกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและ
นโยบาย  ด้านประชาสัมพันธ์  ส ารวจรวบรวม
ความคิดเห็นต่างๆ  การบริการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานปูองกันภัยพิบัติต่าง ๆ ทางอุทกภัย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 



24 
 

 
 
 

อัคคีภัย วาตภัย ทางถนน ด้านสาธารณภัยต่างๆ 
งานรักษาความสงบ ฯลฯ 

แม่บ้าน 1. สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
งานดูแลส านักงาน รับรองแขก งานบ้านงานครัว
ส านักงาน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
คนตกแต่งสวน  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานดูแลพื้นที่บริเวณนอกอาคาร ตัด ตกแต่ง
ต้นไม้ ไม้ประดับสถานที่ท างาน   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานขับรถน้ า
เอนกประสงค์ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งงาน 
บริการน้ ากับประชาชน ดับเพลิง และอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

กองคลัง 
ผู้อ านวยการ 
กองคลัง  

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝุาย 
บริหารงานการคลัง  

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝุาย 
พัสดุและทรัพย์สิน 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
งานอ านวยการ งานบริหาร งานจัดเก็บรายได้ งาน

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
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ผลประโยชน์ งานทะเบียนทรัพย์สิน งานแผนที่
ภาษี  ฯลฯ 

นักวิชาการเงิน 
และบัญชี  

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 
 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วย 
เจ้าพนักงานธุรการ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ งานการเงิน  
การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา 
ใบส าคัญ งานลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้  

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการ 
กองช่าง  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการ
ออกแบบและก่อสร้างงานโยธา  การวางโครงการ
ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ ทาง

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
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สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  งานวางผังหลัก  
ออกแบบสถาปัตยกรรม งานควบคุมการเขียนแบบ
รูปรายการก่อสร้าง  การประมาณราคา  จัดพิมพ์
แบบรูปรายการต่าง ๆ 

หัวหน้าฝุาย 
บริหารงานช่าง  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
งานควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา 
การส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ 
วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม  ครุภัณฑ์ 
และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ   ควบคุม
การเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง  การประมาณ
ราคา 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นายช่างไฟฟูา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
ออกแบบการควบคุม งานติดตั้งไฟฟูา และ
บ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟูา การให้ค าปรึกษาแนะน า
ที่เก่ียวกับงานด้านไฟฟูาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้าน
ช่างไฟฟูา 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ งานการเงิน  
การบัญชี  งานควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา 
ใบส าคัญ งานลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  ออกแบบการควบคุม งานติดตั้งไฟฟูา และ

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
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บ ารุงรักษาซ่อมแซมไฟฟูา การให้ค าปรึกษาแนะน า
ที่เก่ียวกับงานด้านไฟฟูาต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้าน
ช่างไฟฟูา 

ผู้ช่วยนายช่างเขียน
แบบ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานควบคุมการออกแบบและก่อสร้างงาน
โยธา การส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ออกแบบ วางผังหลัก ออกแบบสถาปัตยกรรม  
ครุภัณฑ์ และออกแบบงานด้านวิศวกรรมต่างๆ   
ควบคุมการเขียนแบบรูปรายการก่อสร้าง 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝุาย
บริหารงาน
สาธารณสุข  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งงาน
ด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ  การ
เฝูาระวังโรค การควบคุมปูองกันโรคและภัย
สุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแล
รักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล  
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งงาน
ด้านสาธารณสุข เช่น การส่งเสริมสุขภาพ  การ
เฝูาระวังโรค การควบคุมปูองกันโรคและภัย
สุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ รวมทั้งการดูแล

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
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รักษาพยาบาล การจัดบริการสุขภาพ การสุข
ศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ การสุขาภิบาล  
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานขับ
รถบรรทุกขยะ  

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

พนักงานขับรถ EMS 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งงาน 
งานด้านสาธารณสุข ฉุกเฉิน บริการรับส่งกรณี
เจ็บปุวยแก่ประชาชน ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อ านวยการกอง
สวัสดิการสังคม  

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝุายส่งเสริม
และสวัสดิการสังคม  

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ



29 
 

 
 
 

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

ศึกษาดูงาน แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
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ตารางแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูม ิจังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

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

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 
 
 

2.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการในแต่ละสาย
งาน 

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

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

3.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานท่ีรับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

4. หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะ 1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5. หลักสูตรด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

6. หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้าง
ความผาสุกของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

7. หลักสูตรการสร้างความ
ผูกพันและบรรยากาศท่ีดีใน
การท างานของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

8. การส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนท่ีสามารถเบิกจ่าย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

9. การส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนท่ีสามารถเบิกจ่าย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
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31 
ตารางแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูม ิจังหวัดสกลนคร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนเิทศ 

2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานท่ีรับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะ 1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
 

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

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 
 
 

 



33 
 

 
 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5. หลักสูตรด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

6. หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้าง
ความผาสุกของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

7. หลักสูตรการสร้างความ
ผูกพันและบรรยากาศท่ีดีใน
การท างานของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

8. การส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนท่ีสามารถเบิกจ่าย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

9. การส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนท่ีสามารถเบิกจ่าย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
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ตารางแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูม ิจังหวัดสกลนคร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนเิทศ 

2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานท่ีรับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะ 1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
 

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

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

5. หลักสูตรด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

6. หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้าง
ความผาสุกของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

7. หลักสูตรการสร้างความ
ผูกพันและบรรยากาศท่ีดีใน
การท างานของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

8. การส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนท่ีสามารถเบิกจ่าย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

9. การส่งเสริมสนบัสนุน
การศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบัน
เอกชนท่ีสามารถเบิกจ่าย
ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
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บทที่ 7 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร   

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลหนองลาด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

เป้าหมาย  งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
1 โครงการพัฒนาบุคลากร  ร้อยละผู้เข้ารับ 

การอบรม  
เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏบิัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

๖50,000    ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 โครงการอบรมสมัมนาและ
ศึกษาดูงาน ของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
และพนักงานจ้าง กลุ่มแกนน า
ชุมชน และกลุ่มเปูาหมายอื่น 
ๆ  

ร้อยละผู้เข้ารับ 
การอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะ 
 ร้อยละ 90 

-    ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้
สอดคล้องกับสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน 
จากหน่วยงานอื่น ทั้งพนักงาน 
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละผู้เข้ารับ 
การอบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการท างานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

200,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
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ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัด

โครงการ 
เป้าหมาย  

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
1 ส่งบุคลากรเข้ารับการ

ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะใน
การท างานของแต่ละสายงาน 
จากหน่วยงานอื่น ทั้งพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถเติบโตในสายงาน รอ้ยละ 90 

200,000    งานการ 
เจ้าหน้าท่ี 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรม
ของบุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับ
การบันทึกข้อมูล
การฝึกอบรม  

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

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปี
ของบุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับ 
การตรวจ
สุขภาพประจ าป ี

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

-    กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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กิจกรรม 5 ส. ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

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

-    ทุกส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการธรรมสัญจร ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคณุธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตัิงาน ร้อยละ 90 

-    ส านักปลดัเทศบาล 

2 โครงการให้ความรู้ดา้นการ
ปูองกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

ร้อยละผู้ได้รับการ
ส่งเสริมการต่อต้าน
การทุจริต 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการส่งเสรมิด้านตา้นการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตยส์ุจรติ เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 90 

10,000 - -  ส านักปลดัเทศบาล 

3 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อนและให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร 

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

-    ส านักปลดัเทศบาล 
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เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัตริาชการ 

4 โครงการยกย่องชมเชย
บุคลากรดีเด่น 

ร้อยละผู้เข้าร่วม 
โครงการ  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวตัถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีด ี

-    งานการเจ้าหน้าท่ี 

5 จัดท าคู่มือการให้บริการและ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสาร  
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน  
 

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

-    ส านักงาน 
ปลัด  

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดท าประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของเทศบาล
ต าบลหนองลาด 
 

ร้อยละ
ความส าเร็จ 

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

-    งานการเจ้าหน้าท่ี 

2 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ี 

ร้อยละความ 
พึงพอใจ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 

-    งานการเจ้าหน้าท่ี 
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 - บุคลากรได้รับความรูด้้านคณุธรรม จริยธรรมมากขึ้น ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรมีความรูด้้านคุณธรรม จริยธรรมมากขึ้น ร้อยละ 80 

3 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมด้านวินัยและรักษาวินัย
ในการท างาน  

ร้อยละของ
บุคลากร 

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

-    ทุกส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับองค์กรในอนาคต 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัด
โครงการ 

เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เช่น 
ภาวะการเป็นผู้น า การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน การเขา้สู่ 
อปท.ยุค 4.0 
 

ร้อยละ 
ผู้เข้ารับการอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนา  ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรสามารถเตรยีมพร้อมรับการเปลีย่นแปลง ร้อยละ 70 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่พร้อมรับการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดขึ้น ในอนาคต 
 

-    ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ตัวช้ีวัด

โครงการ 
เป้าหมาย 

งบ 
ประมาณ 

ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
1 โครงการให้ความรู้เกีย่วกับ

การปูองกันการทุจริตใน
ภาครัฐ ร่วมกับส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 และ
ส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
จังหวัดสกลนคร 
 

ร้อยละ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตในองค์กร 
 

-    ส านักงาน 
ปลัดเทศบาล 

และทุกส่วนราชการ 
ร่วมกัน 

2 โครงการให้ความรู้เกีย่วกับ
ระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างในภาครัฐ ร่วมกับ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภาค 9 และส านักงานปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ จังหวัดสกลนคร 

ร้อยละ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ีเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ 
 

-    ส านักงาน 
ปลัดเทศบาล 

3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  ร้อยละ 
ของส่วนราชการ 
ไปจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- สว่นราชการสังกัดเทศบาลต าบลหนองลาดร่วมจัดกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
 

20,000  -  ทุกส่วน 
ราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

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

ร้อยละบคุลากรใน
ส านักงาน(เฉพาะ
พนักงานเทศบาล) 

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

-    ทุกส่วน 
ราชการ  

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผล
การปฏิบัติงานประจ าเดือนของส่วน
ราชการ 

ร้อยละของการเข้า
ร่วมประชุม
ประจ าเดือน 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจ าเดือนร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- ส่วนราชการ จัดท าการน าเสนอผลงานประจ าเดือน 
 ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการด าเนินงานของแตล่ะ
สวนราชการอย่างต่อเนื่อง 
 

-    ทุกส่วน 
ราชการ 
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2 โครงการจดัการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management /KM) 

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

-    ทุกส่วน 
ราชการ 

3 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดี
ให้กับบุคลากร (กิจกรรมย่อยตาม
สถานการณ์ ปีละไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม) 
 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของเปูาหมาย 

เชิงปริมาณ  
- ด าเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของเปูาหมาย 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนงานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

-    ทุกส่วน 
ราชการ 

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากรใน
สังกัด 
 
 

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

-    งานการเจ้าหน้าท่ี 
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บทท่ี 7                                              
การติดตามและประเมนิผล 

 

  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล             
ของการด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งในด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายควรรับทราบ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม           
ขององค์การ 
  เทศบาลต าบลหนองลาด ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้ก าหนดแนวทาง           
ในการประเมินผลบุคลากร ๒ รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญ       
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเปูาหมาย      
ที่เทศบาลต าบลหนองลาดต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการวางแผนพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลต าบลหนองลาดให้มีคุณลักษณะตามที่เทศบาลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะ เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ที่บุคลากรทุกต าแหน่งภายในองค์กรต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency ที่ช่วย
สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของเทศบาลต าบลหนองลาด ประกอบด้วย 
       1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ          
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ            
อาจเป็นไดท้ั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม             
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของสถาบัน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
       1.3) การมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุความส าเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติงาน
ให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัด
ผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน          
ตามเปูาหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย 
       1.4) ใฝุเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการท างาน  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 
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    1.5) การท างานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานหน่วยงาน หรือ
สถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการสร้าง  และด ารงรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลต าบล
หนองลาดเพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ต่อการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 
       2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและขั้นตอน
การท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
       2.2) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความช านาญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน           
ในงานที่รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระท า               
หรือคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ             
หรือหลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
       2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการ            
โดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
  รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองลาด อิงตามผลการประเมิน
การปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณของเทศบาล เป็นส าคัญ 

  

 องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล 
         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลหนองลาด 
ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกเทศมนตรี     ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดเทศบาล       กรรมการ 
 ๓.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     กรรมการ 
  4.  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
 ๔.  ผู้อ านวยการรกองช่าง      กรรมการ 
 ๕.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
 ๖.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
 7.  นักทรัพยากรบุคคล      เลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานเทศบาล  ก าหนด

วิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง   แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลหนองหลวงทราบ 
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ค าสั่งเทศบาลต าบลหนองลาด 
ที่  367/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

อ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล  ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล   

เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลหนองลาด เป็นไปด้วยความถูกต้อง               
เทศบาลต าบลหนองลาด แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้   

1. นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด   ประธานกรรมการ 
2. ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาด              กรรมการ 
3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล              กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง                        กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองช่าง               กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
8. นักทรัพยากรบุคคล             เลขานุการ 

 
  โดยให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  โดยค านึงถึงอ านาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ          
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่จะพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  เ พ่ือเสนอให้คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง ณ วันที่  20  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 

 

 



 

 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลต าบลหนองลาด 

********************************** 
เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลหนองลาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลทั้งองค์กร รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

เทศบาลต าบลหนองลาด ได้เห็นถึงความส าคัญของทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญที่ 
จ าเป็นและต้องใช้ในหลากหลายหน้าที่ บุคลากรของหน่วยงานจะเป็นผู้ท าหน้าที่นั้นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ และเป็นหลักส าคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงาน การพัฒนาและรักษาทรัพยากรบุคคลให้ท างานกับ
หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการจากไปจากหน่วยงานด้วยดี
ต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี เทศบาลต าบลหนองลาด จึงก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1.ด้านการสรรหา เทศบาลต าบลหนองลาด ด าเนินวางแผนก าลังคน สรรหาบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถตามหลักเกณฑ์ วิธีที่ระเบียบก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติ 
ดังนี้ 
       ๑.๑  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดโครงสร้างและกรอบ
อัตราก าลังที่รองรับต่อภารกิจของหน่วยงาน 
       ๑.2  การสรรหาข้าราชการต าแหน่งสายบริหารที่ว่าง และสายปฏิบัติที่ว่างโดยวิธีการ
ย้าย การโอน  การคัดเลือก ให้ด าเนินการตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนเทศบาลจังหวัดสกลนครก าหนด 
       ๑.๓  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยยึดหลักสมรรถนะ ความเท่าเทียมใน
โอกาสและประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือรองรับ
การตรวจสอบและให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการและพนักงานส่วนเทศบาลจังหวัดเทศบาลก าหนด 
  2.ด้านการพัฒนา  เทศบาลต าบลหนองลาด ด าเนินการวางแผนและพัฒนาบุคลากรเตรียมความ
พร้อมของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง พัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะต่าง ๆ 
เพ่ือให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
       2.๑  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ให้สอดคล้องตามความ
จ าเป็นและแนวความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงาน 
       2.2  จัดท าเส้นทางการพัฒนา เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
      2.๓  น าระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
                 2.๔  จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ประจ า 
          2.๕  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานส่วนเทศบาลก าหนด 
  ๓.ด้านการรักษาไว้  เทศบาลต าบลหนองลาด ด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคคล ให้เส้นทางความก้าวหน้า สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ยกย่อง ชมเชย สร้าง
ความผูกพันในหน่วยงาน ให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลทุกคน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        ๓.๑  ก าหนดให้มีกิจกรรม/โครงการยกย่องชมเชยพนักงานดีเด่นของหน่วยงาน 



หน้า 2 
 

                 ๓.2  จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแต่ละต าแหน่ง 
        ๓.๓  ด าเนินการให้ได้รับสวัสดิการและค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ตามที่ระเบียบก าหนด 
        ๓.๔  ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน พร้อมทั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าตอบแทน และการต่อสัญญาจ้าง
พนักงานจ้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม หรือใช้อคติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากมีการร้องเรียน
หรือร้องขอความเป็นธรรม ให้รีบด าเนินการด้วยความยุติธรรม 
  ๔.ด้านการใช้ประโยชน์  ทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลหนองลาด ต้องร่วมมือกันในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงทุกช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแลให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
        ๔.๑  ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
รวมทั้ง ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบก าหนด หลักคุณธรรมจริยธรรม และ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีการกระท าผิดให้ด าเนินการตามระเบียบก าหนด 
        ๔.2  การพิจารณาแต่งตั้งพนักงานเทศบาล พนักงานครู ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ให้ยึด
หลักความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ให้ด าเนินการตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนเทศบาลจังหวัดสกลนคร
ก าหนด ทั้งนี้ ให้รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคลเทศบาลต าบลหนองลาด ไม่น้อยกว่า
ปีละ ๑ ครั้ง  
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่  8 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2564  
 

  

 
(นางธนวรรณ  วันสา) 

ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 
 
 


