




 
ค าน า 

 
ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลยางตลาดนั้น   เทศบาลต าบลยางตลาด      ได้

ค านึงถึงภารกิจ  อ านาจ  หน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้พนักงานเทศบาลรู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตร
การพัฒนาส าหรับพนักงานแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างความผาสุกของคนในองค์กร  การสร้างความ
ผูกพันและบรรยากาศท่ีดีในการท างานของคนในองค์กร  เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาลต าบล         
ยางตลาด  ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลยางตลาด  ต่อไป 
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1. หลักการและเหตุผล 

 
1.1  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  สามารถแข่งขันได้  ทั้งในระดับพื้นท่ี และระดับสากล  
เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน ( Globalization)     โดยต้อง
อาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัย
ส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้   

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

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

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

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม
เสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

  ๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  ๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
      ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  ๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
            ของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่   
           ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน              
    เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
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  1.3  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 18  พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่องการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ 288-326 ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานที่ดี โดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หาก
เทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาล 
ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม 
การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ 
ได้ และอาจจะกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) เทศบาลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับ
เทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

 

      1.4  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่องการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ข้อ 299 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มี
ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล นั้น 

    จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลยางตลาด จึงได้ให้ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลต าบลยางตลาด  การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลยางตลาด  
ต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังของ
เทศบาลต าบลยางตลาด ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึง
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลยางตลาด  ขึ้นโดยให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี  พ.ศ. 
2564 - 2566 
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
 

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

 

  อาจกล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ท างาน   ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีข้ึนเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. วัตถุประสงค์  
 
  3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ หลักและ
วิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี  
  3.2 เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  
  3.3 เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  3.4 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.5 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนา    ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง 
ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
  3.6 เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา เทศบาล มีความสามารถในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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4. เป้าหมายการพัฒนา 
 

 กลุ่มเปูาหมายของการพัฒนาคือ  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ทุกคน ต้องได้รับการ
พัฒนาความรู้  ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย  ปีละ 1 ครั้ง หรือตามท่ี
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ประกอบด้วย  
  ๔.๑ สายงานผู้บริหาร  ประกอบไปด้วยหลักสูตร 
                         ๔.๑.๑ หลักสูตรด้านการบริหาร 
                         ๔.๑.๒ หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๔.๒  สายงานผู้ปฏิบัติ    ประกอบไปด้วยหลักสูตร 
        ๔.๒.๑ หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
         ๔.๒.๒ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
         ๔.๒.๓ หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
         ๔.๒.๔ หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
                   ๔.๓  สายงานลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประกอบไปด้วยหลักสูตร 
        ๔.๓.๑ หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
         ๔.๓.๒ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
         ๔.๓.๓ หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
         ๔.๓.๔ หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  
5. วิธีการพัฒนาบุคลากร 
 
  เทศบาลต าบลยางตลาด   เป็นหน่วย งาน ด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์  หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ
หน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
  1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุเข้ารับ
ราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่รับการการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
  2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลยางตลาด หรืออาจด าเนินการร่วมกับ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์  หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือ
หน่วยงานราชการอ่ืนตามความเหมาะสม  
  3. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา เป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการ
ร่วมกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์  หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
หรือหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  4. การสอนงานการให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสม ท าโดยหัวหน้างานหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายท าการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา                                      
                   ๓. การประชุมสัมมนา  

  ๕. การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่การรับผิดชอบ 
  ๖.. การดูงาน 
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6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 6.1 การเตรียมการและการวางแผน  
  ๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
  ๒) ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  ก าหนดเปูาหมาย แนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
  ๓ ) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  4) จัดส่งแผนพัฒนาพนักงาน เทศบาล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
กาฬสินธุ์ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
  6) ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงาน เทศบาล  และจัดส่งแผน ให้อ าเภอ และจังหวัด และส่วน
ราชการในสังกัด 
 6 .๒ การด าเนินการพัฒนา  
  ๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมา
พิจารณาก าหนดกลุ่มเปูาหมาย และเรื่องท่ีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่  การคัดเลือกกลุ่ม
บุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม 
การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 
  ๒ ) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ  
 

  ๗. การติดตามและประเมินผล  
             เทศบาลต าบลยางตลาดก าหนดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนา พนกังาน
เทศบาล  เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา  โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 
       ๗.๑ การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามประเมินผลภายหลังจาก
การได้รับการพัฒนา 
       ๗.๒ การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพื่อนร่วมงาน และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้าร่วมการพัฒนา 
                ๗.๓ การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา  เช่น  ในกรณีที่
เทศบาลต าบลยางตลาดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดเพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลยางตลาด  อันเป็นการรองรับการ
พัฒนาของบุคลากรอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรประจ าปี    
                ๗.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่านการ
ประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
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แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
ของเทศบาลต าบลยางตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เทศบาลต าบล       
ยางตลาด 
 

 นโยบายการพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

 
 การพัฒนาแผนงาน 
 
 เปูาหมายของเทศบาล

ประจ าปี 2564 -
2566 
 

 บทบาท อ านาจหน้าท่ี
ของเทศบาลต าบล    
ยางตลาด 

 
 ผลการประเมิน

สมรรถนะของพนักงาน
เทศบาล ประจ าป ี

 

 วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์  
เทศบาล 

 แผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล
ต าบลยางตลาด
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 -2566 

 พนักงานเทศบาล
ต าบลยางตลาด
ได้รับการพัฒนา
ตามแผนฯ 

 วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

 ก าหนดเปูาหมาย
การพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

 ก าหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานเทศบาลทุก
ระดับมีสมรรถนะด้าน

การปฏิบัติงาน 



7 
 

 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ
คนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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 8. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ( SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการ ท างาน ขององค์กร การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพ่ือให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาส  
และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่หลงทาง  นอกจากนี้ยังบอกได้ว่า
องค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ท างานในองค์กรยังมี
ประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม SWOT Analysis มีปัจจัยที่
ควรน ามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้ 
  1. ปัจจัยภายใน  ( Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
   1.1  S มาจาก Strengths 
   หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 
   1.2  W มาจาก Weaknesses 
   หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
 

  2. ปัจจัยภายนอก  ( External Environment Analysis)  ได้แก่ 
   2.1  O มาจาก Opportunities 
   หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์
หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ 
และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
   2.2  T มาจาก Threats  
   หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง  
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การวิเคราะห์ SWOT องค์กรและบุคลากร 
 

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

 
จุดอ่อน  W 
 * งบประมาณในด้านการบริหารงานบุคคลมีจ ากัด  
 * อัตราก าลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน 

* อัตราก าลังบางต าแหน่งมีมากกว่าปริมาณงานท่ีท า 
 * ขาดทักษะด้านการสื่อสารที่จ าเป็นในการท างานเชิงรุก 
 * ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 * ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการท างานแบบบูรณาการ 

* บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและการเพิ่มความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  
โอกาส  O 
 * มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากรัฐบาล 
 * มีกฎหมายรองรับและชัดเจน 

* มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
* มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
 

อุปสรรค  T 
 * งบประมาณไม่เพียงพอ 
 * กฎหมาย/กฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลไม่ชัดเจนในบางประเด็น 

* ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม ไม่มีความชัดเจน ขาดแนวทางในการด าเนินการที่    
  ถูกต้อง 
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การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา  
 

  1. เทศบาลต าบลยางตลาด  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซึ่งเทศบาลต าบลยางตลาด  ได้
ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุก  6 เดือน ดังนี้ 
   - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   - การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
   - ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
   - การบริการเป็นเลิศ 
   - การท างานเป็นทีม 
  2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร เทศบาลต าบล
ยางตลาด  ได้ก าหนด แนวทางการส าหรับการพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับ
เตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 
   - การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
   - ความสามารถในการเป็นผู้น า 
   - ความสามารถในการพัฒนาคน 
   - การคิดเชิงกลยุทธ์ 
  3. ต าแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  เทศบาลต าบล
ยางตลาด  ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแ หน่งและระดับท่ีด ารงต าแหน่งอยู่  ตาม
สายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
เทศบาลต าบลยางตลาด  ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องด าเนินการทุก  6 เดือน  
เช่นกัน  
  

9. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
 

 

  แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางท่ี
จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเปูาหมายในสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการพัฒนาจุดอ่อน ( weakness) และเสริมจุดแข็ง ( Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน แผนพัฒนา
รายบุคคล หรือเรียกสั้น ๆ ว่า IDP โดยเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ 
ความสามารถ และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทางความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การก าหนดขึ้น ดังนั้น  IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Appraisal) เพ่ือการเลื่อนต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบ
ต่าง ๆ   แต่เมื่อได้มีการด าเนินกิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ 
ความสามารถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการ
เรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือ
ตอบสนองต่อความต้องการในระดับหน่วยงานย่อยและส่งผลให้บรรลุเปูาหมายขององค์กรได้ 
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   สรุป IDP จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
โดยในการส ารวจตนเองของบุคลากรในสังกัดของเทศบาลต าบลยางตลาด เพ่ือส ารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองนั้น เริ่มจากนายกเทศบาลต าบลยางตลาด เชิญปลัด เทศบาล  รองปลัดเทศบาล  และ หัวหน้าส่วนราชการ 
ประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และวิธีการส ารวจตนเอง ว่าหน่วยงาน หัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญชามี
บทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปส ารวจตัวเอง โดยการท างานร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ
และผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการและให้บุคลากรประเมินตนเอง ซึ่งในการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตาม แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ในส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของพนักงาน เทศบาล  ลูกจ้าง ประจ า  และพนักงานจ้างทุกคน นั้น ก็
ปรากฏถึงความต้องการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลอยู่ด้วย จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลส่งงานการเจ้าหน้าที่ 
  บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ประกอบด้วย 

กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้บริหาร (นายกฯ)  

 

- สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามท่ีก าหนดขึ้น 

- อนุมัติให้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี 

- ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้งการน าแผน 
IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 

- จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง  

 

ผู้บังคับบัญชาที่มี
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
หัวหน้างาน (ปลัดฯ /
รองปลัดฯ/ผอ.กอง/ 

หน.ฝุายฯ) 

 

- ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า IDP 

- ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ IDP ที่ก าหนดขึ้น 

- ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของ
บุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน 

- ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรเป็นรายบุคคล 

- ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร 

- ให้ข้อมูลปูอนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดี
ขึ้น 

- ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น 

-   หาโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากรในงานปัจจุบันหรืองานอื่น ๆ 
ที่มี อยู่ 
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บุคลากร/ เจ้าหน้าที่ทุกคน 

 

 

- มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง 

- ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้นด้วยความ
เต็มใจและตั้งใจ 

- ร่วมกับหัวหน้างานก าหนดแผนฯ เปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเอง 

- หาวิธีการในการท าให้เปูาหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่รับผิดชอบ
ประสบความส าเร็จ 

- ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการพัฒนา
ความสามารถของตนเองจากผู้อ่ืน 

  

 หน่วยงาน 
(เทศบาลต าบลยางตลาด) 

 
 

 

 

- น าเสนอโครงการให้ผู้บริหารสูงสุดของกรมการพัฒนาชุมชนเห็นด้วยกับการน าเอา 
IDP มาใช้ในกรมการพัฒนาชุมชน 

- จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในหน่วยงาน 

- ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP กับเครื่องมือ
การบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 

- ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP แก่ผู้บริหารทุกหน่วยงาน
และบุคลากรทั่วทั้งกรมการพัฒนาชุมชน 

- ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP กับผู้บริหารและบุคลากร 

- ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดท าแผน IDP 

- หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือจิตส านึกของ
ผู้บริหารและบุคลากรในการจัดท า IDP 

- ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 
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แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร 
  แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัด
เทศบาลต าบลยางตลาด เพ่ือน าผลส ารวจไปจัดท าแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ
ของบุคลากรมากที่สุด 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
เพศ    ชาย     หญิง 
อายุ    21-30 ปี    31-40 ปี    41-50 ปี   51  ปีขึ้นไป 
การศึกษา   มัธยมต้น    มัธยมปลาย    ปวช.   ปวส. / ปวท. 
    อนุปริญญา    ปริญญาตรี    ปริญญาโท  สูงกว่าปริญญาโท 
สถานภาพ   พนักงานเทศบาล/  ลูกจ้างประจ า   พนักงานจ้าง 
        พนกังานครูเทศบาล  

ส่วนที่  2  ความต้องการในการฝึกอบรม 
หลักสูตร / วิชา  ที่ต้องการ  (เลือกได้มากกว่า  1  หัวข้อ) 
    การใช้คอมพิวเตอร์โปรมแกรม  ระบุ................................................................. 
    ระเบียบ / กฎหมาย  ตามสายงานที่ปฏิบัติ  ระบุ............................................... 
    พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
    การบริหารงานในระดับองค์กร และระดับส่วนราชการภายใน 
    อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................................. 

ระยะเวลาที่ต้องการอบรม  (เลือกได้มากกว่า 1 หัวข้อ) 
  ไตรมาสที่  1  ของปีงบประมาณ  ระบุ     ตุลาคม 
         พฤศจิกายน 
         ธันวาคม 
 

  ไตรมาสที่  2  ของปีงบประมาณ  ระบุ     มกราคม 
         กุมภาพันธ์ 
         มีนาคม 
 

ไตรมาสที่  3  ของปีงบประมาณ  ระบุ     เมษายน 
         พฤษภาคม 
         มิถุนายน 
 

ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ  ระบุ     กรกฎาคม 
         สิงหาคม 
         กันยายน 

ข้อเสนอแนะอ่ืนเกี่ยวกับความต้องการในการฝึกอบรม 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 



แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 
เทศบาลต าบลยางตลาด   อ าเภอยางตลาด   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566 

ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัดเทศบาล  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การบริหารจัดการ งานแผน งานงบประมาณ 
เทศบาลต าบลยางตลาด  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

รองปลัดเทศบาล  
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น การบริหารจัดการ  ส านักปลัด  กองคลัง  
กองช่าง  งานกองการศึกษา   งานกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมงาน  งานกองวิชาการและ
แผนงาน  และกองสวัสดิการสังคม   
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ส านักงานปลัด 
หน.ส านักปลัด  1. สมรรถนะหลัก 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

หน.ฝุายบริหารงาน
ทั่วไป 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งาน
อ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานสภา       
งานบริหารงานบุคคล 
 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

 
 



๑๕ 
 

ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

เจ้าพนักงานธุรการ 
(ปฏิบัติหน้าที่ งานสาร
บรรณกลาง) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป งานกิจการสภา  งาน
ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งเดินทางไป
ราชการ งานอ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป งานขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ บันทึกขออนุมัติต่างๆ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
งานฎีกาต่าง ๆ ฯลฯงานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานทะเบียน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่นการแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่ การ
จัดท าทะเบียนบ้าน  งานตาม พรบ.ทะเบียน
ราษฎร งานจัดการเตรียมการเลือกตั้ง และงาน
อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
เช่น  งานด้านธุรการ  งานพัสดุ  การจัดท า
งบประมาณ บันทึกขออนุมัติต่างๆ งานจัดซื้อ/จัด
จ้าง  งานฎีกาต่าง ๆ  งานจัดท าแผนงานปูองกัน
ฝุายพลเรือน  ปฏิบัติงานศูนย์ปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย  ช่วยเหลืออุทกภัย  ช่วยเหลืออัคคีภัย  
ช่วยเหลือวาตภัย งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานเทศกิจ ๑. สมรรถนะหลัก 
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น จัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการรักษา
ความสงบ  การจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  
แผงลอย การจัดระเบียบจราจรทางเท้า  งานรักษา
ความสะอาดเรียบร้อยชุมชน  สายตรวจชุมชน งาน
ที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

 
 
 



๑๖ 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ส านักปลัดเทศบาล 

ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

พนักงานขับรถยนต์ 
(ลูกจ้างประจ า) 
 
 
 

๑. สมรรถนะหลัก 
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น ดูแลรักษารถประจ าการ เตรียมความพร้อม
ด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  รวมถึงพาหนะออก 
ปฏิบัติงาน   งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานขับรถ 
ดับเพลิง 

๑. สมรรถนะหลัก 
๒. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น ดูแลรักษารถ เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ
อุปกรณ์  เครื่องมือ  รวมถึงพาหนะออกปฏิบัติงาน
ออกปฏิบัติงานเมื่อได้รับแจ้งเหตุ งานที่ไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

๑.สมรรถนะหลัก 
๒.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  
เช่น ออกปฏิบัติงานเมื่อได้รับแจ้งเหตุ ช่วยเหลือ
อุทกภัย ช่วยเหลืออัคคีภัย ช่วยเหลือวาตภัย งานที่
ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
เทศกิจ 

๑.สมรรถนะหลัก 
๒.สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น รักษาความปลอดภัยสถานที่ท างาน งานที่ไม่
อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยนักทรัพยากร
บุคคล 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานบรรจุ  แต่งตั้ง  โอนย้าย  เลื่อนระดับ 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ทะเบียน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การแจ้ง
เกิด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่ การจัดท าทะเบียน
บ้าน   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 



๑๗ 
 

กองคลัง 

ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ผู้อ านวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น  

งานอ านวยการ  งานบริหาร งานการคลัง  งาน
งบประมาณ  งานสวัสดิการ  งานการเงิน  การ
บัญชี  การจัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝุายพัฒนา
รายได้ 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
งานอ านวยการ งานบริหาร งานจัดเก็บรายได้ งาน
ผลประโยชน์ งานทะเบียนทรัพย์สิน งานแผนที่
ภาษี  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักจัดการงานทั่วไป  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
งานสารบรรณ  งานบริหารงานทั่วไป  งานควบคุม
ฎีกา  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

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

 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักวิชาการพัสดุ ๑. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

4. 3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส านักงาน งานวิธีการพัสดุ ตกลง สอบ 
ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

 
 
 
 
 



๑๘ 
 

ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้ 

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

 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
กองคลัง 

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ๑. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

5. 3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานจัดซื้อ จัดจ้าง งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ส านักงาน งานวิธีการพัสดุ ตกลง สอบ 
ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยนักวิชาการ
จัดเก็บรายได้ 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยนักวิชาการ
การเงินและบัญชี 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานการเงิน  การบัญชี  งานค่าตอบแทนฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

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
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

 
 



๑๙ 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
กองคลัง 

ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

พนักงานขับรถยนต์ 
 
 
 
 

๓. สมรรถนะหลัก 
๔. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น ดูแลรักษารถประจ าการ เตรียมความพร้อม
ด้านวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  รวมถึงพาหนะออก 
ปฏิบัติงาน   งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

กองช่าง 
ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป งานประสานงานทั่วไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ งานสวนสาธารณะ  
ฯลฯจัดท าค าสั่งเดินทางไปราชการ งาน
ประสานงานทั่วไป งานขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ บันทึกขออนุมัติต่างๆ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  
งานฎีกาต่าง ๆ งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

วิศวกรโยธา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

 
 
 



๒๐ 
 

ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

นายช่างโยธา  1. 1. สมรรถนะหลัก 
2. 2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
กองช่าง 

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานติดตั้งไฟฟูา  งานควบคุมไฟฟูาจัดสถานที่  
งานไฟฟูาสาธารณะ   งานส ารวจไฟฟูา  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

พนักงานขับรถยนต์ 
 
 
 
 

๑.สมรรถนะหลัก 
๒.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
ดูแลรักษารถประจ าการ เตรียมความพร้อมด้าน
วัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  รวมถึงพาหนะออก 
ปฏิบัติงาน   งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

คนสวน ๑.สมรรถนะหลัก 
๒.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 

นักการ ๑.สมรรถนะหลัก 
๒.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 

  

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา วิธีการ 

พัฒนา 
ช่วงเวลา 
พัฒนา 

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 

หน.ฝุายบริหารงาน
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 

นักจัดการงานทั่วไป 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานอ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งาน
ประสานงานทั่วไป งานธุรการ  งานโครงการ 
งาน  สปสช.  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ งานจัดซื้อ/
จัดจ้าง  งานฎีกา  งานโครงการ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 



๒๒ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
                                             กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  

ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา วิธีการ 
พัฒนา 

ช่วงเวลา 
พัฒนา 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ งานจัดซื้อ/
จัดจ้าง  งานฎีกา  งานโครงการ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ งานจัดซื้อ/
จัดจ้าง  งานฎีกา  งานโครงการ  ฯลฯ 

 ฝึกอบรม  
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน 
สัตวบาล 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์  งานควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า  งานชันสูตรโรคสัตว์  ฯลฯ 
 

 ฝึกอบรม  
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

    
    



๒๓ 

 
 

กองการศึกษา 
ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา วิธีการ 

พัฒนา 
ช่วงเวลา 
พัฒนา 

ผู้อ านวยการกอง
การศึกษา  

3. 1. สมรรถนะหลัก 
4. 2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานบริหารงานทั่วไป  งานงบประมาณ  งาน
บริหารการศึกษา  งานศาสนาและวัฒนธรรม งาน
ส่งเสริมการกีฬา  งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หน.ฝุายบริหาร
การศึกษา  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

สันทนาการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานกีฬาและนันทนาการ งานติดต่อสื่อ 
สารด้านกีฬา  ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ครู   1. 1.สมรรถนะหลัก 
2. 2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. 3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 

งานการสอน  การดูแลเด็กปฐมวัย  การเขียน
โครงการ  งานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ฯลฯ  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
                                                         กองการศกึษา  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ งานบริหาร
การศึกษา งานควบคุมงบประมาณ  งานฎีกา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ งานพัสดุ 
งานตัดจ่ายงบประมาณ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 



๒๔ 

 
 

 
 
 
 

กองวิชาการและแผนงาน 
ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา วิธีการ 

พัฒนา 
ช่วงเวลา 
พัฒนา 

ผู้อ านวยการกองการ
วิชาการ  

5. 1. สมรรถนะหลัก 
6. 2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานบริหารงานทั่วไป  งานงบประมาณ  งาน 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หน.ฝุายแผนงานฯ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งานเทศ
บัญญัติ  งานแผนพัฒนาท้องถิ่น  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หน.ฝุายบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 

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

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นิติกร 4. 1.สมรรถนะหลัก 
5. 2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 

3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น
เช่น  งานข้อมูลข่าวสาร  งานคุมประพฤติ  งาน
ตอบข้อชี้แจง สตง.  งานสอบข้อเท็จจริง ฯลฯ  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 
 

เจ้าพนักงาน
ประชาสัมพันธ์ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น  งาน
เผยแพร่ข่าวสารเทศบาล งานบันทึกภาพ  งานสื่อ
สิ่งพิมพ์ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานการ
เจ้าหน้าที่ จัดท าค าสั่งเดินทางไปราชการ งาน
อ านวยการ งานบริหารงานทั่วไป งานประสานงาน
ทั่วไป งานขออนุมัติเดินทางไปราชการ บันทึกขอ
อนุมัติต่างๆ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง  งานฎีกาต่าง ๆ 
ฯลฯงานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

  



๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
กองวิชาการและแผนงาน 

ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา วิธีการ 
พัฒนา 

ช่วงเวลา 
พัฒนา 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่ง เช่น  

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือแจ้งให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่ง เช่น งานบริหารงาน
ทั่วไป  งานธุรการ งานบริหาร
การศึกษา งานควบคุมงบประมาณ  
งานฎีกา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือแจ้งให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ในต าแหน่ง เช่น งานบริหารงาน
ทั่วไป  งานธุรการ งานพัสดุ 
งานตัดจ่ายงบประมาณ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือแจ้งให้เข้า
ร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 



๒๖ 
 

กองสวัสดิการสังคม 
ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา วิธีการ 

พัฒนา 
ช่วงเวลา 
พัฒนา 

ผู้อ านวยการสวัสดิการ
สังคม  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานเกี่ยวกับการวางแผน  งานสวัสดิการสังคม  
งานสังคมสงเคราะห์  งานพัฒนาชุมชน  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

หน.ฝุายพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน  งานสวัสดิการ
สังคม  งานอ านวยความสะดวกติดต่อ  งาน
ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและพัฒนาอาชีพสตรี  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักจัดการงานทั่วไป  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานรวบรวมเอกสารธุรการ  งานอ านวย
ความสะดวกติดต่อ  งานคีย์ข้อมูลระบบ
คอมพิวเตอร์  งานผู้สูงอายุ    ฯลฯ   

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานติดตามเร่งรัดหนี้สิน  งานสังคม
สงเคราะห์  งานพัฒนาชุมชน  งานสวัสดิการสังคม 
งานโรงเรียนผู้สูงอายุ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

นักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานติดตามเร่งรัดหนี้สิน  งานสังคม
สงเคราะห์  งานพัฒนาชุมชน  งานสวัสดิการสังคม 
งานโรงเรียนผู้สูงอายุ  ฯลฯ 

 ฝึกอบรม  
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ งานจัดซื้อ/
จัดจ้าง  งานฎีกา  งานโครงการ  งานลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลต่าง ๆ ฯลฯ 

 ฝึกอบรม  
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 



 
 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
                                                    กองสวัสดิการสังคม  

ต าแหน่ง ทักษะท่ีต้องพัฒนา วิธีการ 
พัฒนา 

ช่วงเวลา 
พัฒนา 

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานติดตามเร่งรัดหนี้สิน  งานสังคม
สงเคราะห์  งานพัฒนาชุมชน  งานสวัสดิการสังคม 
งานโรงเรียนผู้สูงอายุ  ฯลฯ 

 ฝึกอบรม  
ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น  งานติดตามเร่งรัดหนี้สิน  งานสังคม
สงเคราะห์  งานพัฒนาชุมชน  งานสวัสดิการสังคม 
งานโรงเรียนผู้สูงอายุ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น งานบริหารงานทั่วไป  งานธุรการ งานพัสดุ 
งานตัดจ่ายงบประมาณ  ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
แจ้งให้เข้าร่วมอบรม
ในแต่ละโอกาส 



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

ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร  ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 

150,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
ของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กลุ่ม
แกนน าชุมชน และกลุ่มเปูาหมายอื่น ๆ  

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

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

400,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

3 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน จาก
หน่วยงานอ่ืน ท้ังพนักงาน ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการท างานร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90 
 

200,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 



ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับความก้าวหน้าในสายงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะในการท างานของแต่ละ
สายงาน จากหน่วยงานอื่น ทั้งพนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ท่ีมีความรู้ความสามารถเติบโตใน
สายงาน ร้อยละ 90 
 

100,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการ
บันทึกข้อมูลการ
ฝึกอบรม  

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

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของ
บุคลากร 

ร้อยละผู้ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผ่านเกณฑ์  ร้อยละ 70 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีสุขภาพดีพร้อมปฏิบัติงาน ร้อย
ละ 70 
 

-    กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

2 
 

กิจกรรม 5 ส. ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  

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

-    ทุกส่วน
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการธรรมะในสวน ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อย
ละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 90 

30,000    ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมความรู้กฎหมาย(ด ารง
ธรรมน าไทยใสสะอาด) 

ร้อยละผู้ได้รับการผู้เข้า
รับการอบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการส่งเสริมด้านต้านการทุจริต ร้อยละ 
90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 

- - -  กองวิชาการ 

3 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้
ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ
บุคลากร 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติ

-    ส านักปลัด 



ราชการ 
4 โครงการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่น ร้อยละผู้เข้าร่วม 

โครงการ  
เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
 

-    งานการเจ้าหน้าท่ี 

5 จัดท าคู่มือการให้บริการและปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน ต่อเทศบาล
ต าบลยางตลาด 
 

จ านวนเล่ม เชิงปริมาณ  
- จัดท าคู่มือผลการให้บริการ จ านวน 1 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการให้บริการ สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือการให้บริการในการปฏิบัติราชการ 

-    งานนิติกร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของเทศบาลต าบลยางตลาด 
 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
- จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทุจริต 
ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจ านงต่อต้านการทุจริต 

-  - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
 

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมมากข้ึน 
ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- บุคลากรมีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมมากข้ึน ร้อย
ละ 80 
 

5,000    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

3 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวินัย
และรักษาวินัยในการท างาน  

ร้อยละของบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 60 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรผ่านการอบรมมีความรู้ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงาน 

-    ทุกส่วนราชการ 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลง เช่น ภาวะการเป็น
ผู้น า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การ
เข้าสู่ อปท.ยุค 4.0 
 

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรได้รับการพัฒนา  ร้อยละ 70 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรสามารถเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ร้อย
ละ 70 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดขึ้น ในอนาคต 
 

-    ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย 
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน “เยี่ยม
บ้าน  แลเมือง “  

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีบุคลากรที่มีเกี่ยวกับการปูองกันการทุจริตใน
องค์กร 
 

20,000    ส านักงาน 
ปลัด 

และทุกส่วน
ราชการ 
ร่วมกัน 

2 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐ ร่วมกับ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 และ
ส านักงานปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ จังหวัดกาฬสินธุ ์

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ 

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

-    ส านักงาน 
ปลัด 

3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่  ร้อยละของส่วน
ราชการไปจัดกิจกรรม 

เชิงปริมาณ  
- ส่วนราชการสังกัดเทศบาลต าบลยางตลาดร่วมจัด
กิจกรรม ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบูรณ์ ร้อยละ 90 
เชิงประโยชน์ 
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ 
 

10,000    ทุกส่วน 
ราชการ 



ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราชการเป็น
องค์กรเรียนรู้ เช่น จัดท าคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ แผ่นพับ คู่มือการท างาน  
กฎระเบียบการปฏิบัติราชการในสายงาน
ของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรใน
สังกัด 
 

ร้อยละบุคลากรใน
ส านักงาน(เฉพาะ
พนักงานเทศบาล) 

เชิงปริมาณ  
- บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบัติราชการ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- คู่มือผลการปฏิบัติราชการ สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย  
ร้อยละ 80 
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานมีคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ 
 

-    ทุกส่วน 
ราชการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ีวัดโครงการ เป้าหมาย  
งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด 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 าเนินงานของแต่ละ
สวนราชการอย่างต่อเนื่อง 

-    ทุกส่วน 
ราชการ 

2 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 
(knowledge Management /KM) 

ร้อยละความส าเร็จ เชิงปริมาณ  
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจัดการความรู้ (KM)  
ของหน่วยงาน  ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ  
ร้อยละ 80  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
ร่วมกัน 

-    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 
 
 

ร้อยละบุคลากร เชิงปริมาณ  
- บุคลากรตอบแบบสอบถามร้อยละ ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการท างาน ร้อยละ 90  
เชิงประโยชน์ 
- หน่วยงานรับทราบปัญหาและความต้องการในเบื้องต้นของ
บุคลากร 
 

-    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
  

 
   ค าสั่งเทศบาลต าบลยางตลาด 

ที ่      / ๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี  

(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64–๒๕66) 

 
เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 – ๒๕66) 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความใน  ข้อ ๓๐๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 18  ธันวาคม 
๒๕๔๕ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕66) 
ประกอบด้วย 
  1.  นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด    ประธานกรรมการ 
  2.  ปลัดเทศบาลต าบลยางตลาด      กรรมการ 
  3.  รองปลัดเทศบาล ต าบลยางตลาด    กรรมการ 
                     ๔.  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ  
  ๕.  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  ๖ .  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
  ๗.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
                     8.  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    กรรมการ 
                     9.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
                   ๑๐.  หัวหน้าส านักปลัด      เลขานุการ/ กรรมการ 
          1๑. หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป                                ผูช้่วย เลขานุการ 

   1๒. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล                                  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่        เดือนกันยายน    พ.ศ. 2563 

                                 สั่ง  ณ  วันที่     เดือนกันยายน  พ.ศ.  ๒๕63 

 
 

       พันจ่าตร ี
              (สมชาย  ภูเขียวข า) 

               ปลดัเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที ่
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด   

 
 
 
 



                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาลต าบลยางตลาด 
ที ่ ๕๒๓๐๑.๕ /           วันที่        กันยายน    2563                                . 
เรื่อง    ขอเชิญคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเข้าร่วมประชุม                
                 
เรียน   คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

     ตามค าสั่งเทศบาลต าบลยางตลาด  ที่ ๔๐๕/2563 ลงวันที่ ๓   เดือนกันยายน พ.ศ. 2563  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ซึ่งท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการฯ ในการจัดท าแผน
ดังกล่าว  ดังนั้น เพ่ือให้การวางแผนในการพัฒนาพนักงานเทศบาลในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญ
ท่านเข้าร่วมประชุม วิเคราะห์ วางแผน การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ของเทศบาลต าบลยางตลาด ใน
วันที่    ๑๑ กันยายน 2563  เวลา 13.00  น.  ณ ห้องประชุมสภาส านักงานเทศบาลต าบลยางตลาด    
 

       จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
                                                    พันจ่าตร ี

             (สมชาย  ภูเขียวข า) 
              ปลดัเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที ่

                                                    นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
วันที่   ๑๑   กันยายน   2563    เวลา  13.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลยางตลาด    
   
ผู้มาประชุม 
  1.  นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด    ประธานกรรมการ 
  2.  ปลัดเทศบาล       กรรมการ 
  3.  รองปลัดเทศบาล       กรรมการ 
                     ๔.  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ  
  ๕.  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ 
  ๖ .  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
  ๗.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
                     8.  ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน    กรรมการ 
                     9.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
                   ๑๐.  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
          1๑. หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป                                เลขานุการ 

   1๒. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล                                 ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
    -ไม่มี- 

 

เริ่มประชุมเวลา    13.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งเทศบาลต าบลยางตลาด ที่    /2563  ลงวันที่ 18   เดือนสิงหาคม 

263  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้ 

  1.  พันจ่าตรีสมชาย  ภูเขียวข า      ประธานกรรมการ 
  2.  นายวีรพล         อัศพันธ์     กรรมการ 
  2.  นายอภิรักษ์       สิทธิขวา     กรรมการ 
  3.  นายชัชวาลย์      ประนัดทา     กรรมการ 
  4.  นายสมัย           สุริสาร     กรรมการ 
  5.  นางภิญญาพัชร์   วริญากร     กรรมการ 
  6.  นายทวีชาติ        ภูไวย์     กรรมการ  
  7.  นายสถิตย์          ไชยพิชิต     กรรมการ 
  8.  สิบเอกวัชรินทร์    บุบผาเดช      เลขานุการ/ กรรมการ 
  ๙. นางสุภาวดี          ทรงเดชกล้า                                ผูช้่วย เลขานุการ 

    1๐. นางสาวอมรรัตน์  ภูแซมแสง                                   ผู้ช่วยเลขานุการ   
 
 
 
 



2/  คณะกรรมการ................... 
-2- 

 
    คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 

1.  ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  ด้าน
ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง  ด้านการบริหาร    ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านศีลธรรมคุณธรรม 
จริยธรรม     
2. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ตรวจสอบ ก ากับดูแลและติดตามประเมินผล
การด าเนินการพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ที่ประชุม           รับทราบ      
 

ระเบียบวาระท่ี  2   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา        
- ไม่มี   

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อ พิจารณาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  
2563 -2564 

ประธานคณะกรรมการฯ - เมื่อที่ประชุมพร้อม  พันจ่าตรีสมชาย  ภูเขียวข า  ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด    ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุม  ตามท่ีเทศบาลต าบลยางตลาด   ได้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร 256 4-2566  นั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผน
และมีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรขึ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
ดังนั้นเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ  มอบ ให้สิบเอก
วัชรินทร์  บุบผาเดช  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เลขานุการฯ เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ให้แก่คณะกรรมการจัดท าแผน
ทราบเพ่ือพิจารณา 

 

เลขานุการ - ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่องการพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 299 
ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ต้อง
ก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร ที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาบุคลากร มี
ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล ประกอบด้วย 3 
หลักสูตรการพัฒนา คือ สายงานผู้บริหาร  สายงานผู้ปฏิบัติ  สายงานพนักงาน
จ้าง   และวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้แก่  
1. การปฐมนิเทศ   



2. การฝึกอบรม   
 

-๒- 
 

                                       ๓. การสอนงานและให้ค าปรึกษา  
     ๔. การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่การรับผิดชอบ 
     ๕. การประชุมชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  
     ๖. การดูงาน 

ซึ่งการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว เทศบาล ต าบลยางตลาด อาจด าเนินการเอง 
หรืออาจด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด กาฬสินธุ์   
หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือหน่วยงาน
ราชการ 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้งบประมาณตามที่ได้ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี และมีการติดตามประเมินผล หลังจากผู้เข้ารับการพัฒนา
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่กลับมาจาก อบรม /สัมมนาฯลฯ และประเมินผลทุก
ระยะเวลา 6 เดือน และน าผลการประเมินผลของคณะกรรมการ เป็นข้อมูล
เพ่ือก าหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานต่อไป และในการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรในทุกหลักสูตรยกเว้นการศึกษาต่อให้เว้นช่วง
ระยะเวลาการฝึกอบรมในระหว่างการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี ทั้ง 
2 ครั้ง เพื่อเกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการประเมินเลื่อนขั้น ทั้ง 2 ครั้ง 
คือ ครั้งที่ 1 ปลายเดือนมีนาคม -ต้นเดือนเมษายน และ ครั้งท่ี 2 ปลายเดือน
กันยายน -ต้นเดือนตุลาคม  ยกเว้นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนจึงจะสามารถอนุมัติให้
เดินทางไปฝึกอบรมได้ จึงขอมติที่ประชุมในการจัดท าแผนฯ เพื่อส่งไปยัง
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เพ่ือขอมติอนุมัติต่อไป 

 

คณะกรรมการฯ   คณะกรรมการได้พิจารณาตามที่เสนอ และขอมติที่ประชุม  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  
 

ประธานคณะกรรมการฯ - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ในหน่วยงานราชการ เป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ ในสายงาน
ของตนเองเพ่ือเพ่ิมพูน ประสบการณ์ ที่มีอยู่ให้มียิ่งขึ้นกว่าเดิม  และสร้างความ
ช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนั้น ในวันนี้เพื่อเป็นการก าหนดทิศการ
ทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลยางตลาดให้มีความชัดเจน จึงได้เชิญ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ซึ่งได้แก่ ปลัดเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนราชการ มาร่วมพิจารณาในการวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
กันในวันนี้ ส าหรับการก าหนดทิศทางการพัฒนา ขอให้แต่ละท่านได้เสนอแนว
ทางการพัฒนาครับ 

 

นายวีรพล อัศพันธ์ -  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และมีความ 
รองปลัดเทศบาล                    ช านาญในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นควรให้จัดท าแผนการฝึกอบรมทุกสายงาน ใน

แผนพัฒนาบุคลากร เพราะทุกต าแหน่งมีความส าคัญที่จะต้องพัฒนาความรู้
ด้านระเบียบปฏิบัติให้ทันกับกฎหมายที่แก้ไขเพ่ิมเติมตลอด 



 
 
 
 

-๓- 
 

หัวหน้าส านักปลัด  – ในส่วนของส านักงานปลัด แม้สัดส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการ จะไม่เหมือน
แผนอัตราก าลัง 3 ปี ที่มีหัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป เป็นผู้ช่วยเลขานุการ แต่ 

                                       แผนพัฒนาบุคลากร เป็นหัวหนา้ส านักปลดั เปน็กรรมการและเลขานุการ ดังนั้น
ในวันนี้ จึงได้เชิญผู้รับผิดชอบงานบุคคลเข้าเป็นผู้ร่วมประชุมด้วยครับ  เพราะ
รับผิดชอบงานบุคคลโดยหน้าที่อยู่แล้ว และมีความรู้ความสามารถที่จะตอบ
ค าถามและเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวได้ เป็นอย่างดี ประกอบกับ ร่าง
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 กระผมได้ให้
ผู้รับผิดชอบงานบุคคลตรวจทานในเบื้องต้นเพื่อความครอบคลุมด้วยแล้วครับ  
ส่วนแผนพัฒนาบุคลากร ได้แนบมาพร้อมกับวาระแล้ว ให้ทุกท่านพิจารณา
พร้อมๆ กันครับ ตามข้อดังนี้เลยครับ 
- หลักการและเหตุผล        
- ความหมายของการพัฒนาบุคลากร     
- วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   
- เปูาหมายในการพัฒนา        
- ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร    
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลการ     
- ปัญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากร    
- การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล   
- โครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  

 

แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลยางตลาด  
ได้ก าหนดแผนงานและโครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์  

4 ยุทธศาสตร์ 9 กลยุทธ์ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าในสายงาน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนในองค์กร ในอนาคต  
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับเครือข่าย 
หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาพประชาชน 



 
 

-๔- 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอ่ืนและ
ปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร 
ทุกวาระ (KM) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

 
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

                             ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลยางตลาด 
                                       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
        ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
        กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการพัฒนาบุคลากร     งานการเจ้าหน้าที่ 
2 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ของ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลุก
จ้าง และพนักงานจ้าง กลุ่มแกนน าชุมชน และ
กลุ่มเปูาหมายอ่ืน ๆ  

   งานการเจ้าหน้าที่ 

3 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะในการท างานของแต่ละสายงาน จาก
หน่วยงานอื่น 

   งานการเจ้าหน้าที่ 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะในการท างานของแต่ละสายงาน จาก
หน่วยงานอื่น 

   งานการเจ้าหน้าที่ 

2 จัดท าฐานข้อมูลการฝึกอบรมของบุคลากร    งานการเจ้าหน้าที่ 
       ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
       กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของบุคลากร    กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 



2 
 

กิจกรรม 5 ส.    ทุกส่วน
ราชการ 

-๕- 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอ

บ 2564 2565 2566 
1 โครงการธรรมะในสวน    ส านักปลัด 
2 โครงการให้ความรู้ด้านการปูองกันการทุจริตและการปูองกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
- -  ส านักปลัด 

3 จัดท าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความรู้เรื่อง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร 

   ส านักปลัด 

4 โครงการยกย่องชมเชยบุคลากรดีเด่น    งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

5 จัดท าคู่มือการให้บริการและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน ต่อเทศบาลต าบลยาง
ตลาด 
 

   ส านักงาน 
ปลัด  

  
ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

ล าดั
บ 

กิจกรรม/โครงการ 

ระยะเวลา/ปีท่ี
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 256

5 
2566 

1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลต าบล
ยางตลาด 
 

 - - งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ี 
 

   งานการ
เจ้าหน้าท่ี 

3 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวินัยและรักษาวินัยในการ
ท างาน 

   ทุกส่วนราชการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต  

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง เช่น 
ภาวะการเป็นผู้น า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเข้าสู่ 
อปท.ยุค 4.0 
 

   ทุกส่วนราชการ 



 
 

-๖- 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และประชาชน 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน “เยี่ยมบ้าน  แลเมือง “     ส านักงาน 
ปลัด 

 
2 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างใน

ภาครัฐ ร่วมกับส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 และ
ส านักงานปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จังหวัด
กาฬสินธุ ์
 

   ส านักงาน 
ปลัด 

3 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่     ทุกส่วน 
ราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร  เพื่อ  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส่วนที่มาของงาน  โครงการ หรือ กิจกรรมที่ ฝุายเลขาได้บรรจุลงในแผนนั้น 
ได้         

   ด าเนินการให้หัวหน้าส่วนราชการประชุมผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเสนอความ   
   ต้องการพัฒนารายบุคคล ว่าแต่ละคนมีทักษะ ระดับใด และมีความต้องการ 
   พัฒนาทักษะในด้านใด  โดยออกแบบสอบถามเป็นรายบุคคล และเม่ือได้ 
   ปัญหาและความต้องการในเบื้องต้นของบุคลากรแล้ว น ามารวบรวมเพ่ือ 
   พิจารณาจัดท าเป็นโครงการ งาน หรือ กิจกรรมที่บรรจุในแผนค่ะ   
- การแสดงเจตจ านงเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นรายกรณี หลังจากท่ีแผนพัฒนา 

ล าดับ กิจกรรม/โครงการ 
ระยะเวลา/ปีท่ีด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 ประชุมประจ าเดือน และน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ประจ าเดือนของส่วนราชการ 

   ทุกส่วน 
ราชการ 

2 โครงการจัดการความรู้ในองค์กร (knowledge 
Management /KM) 

   ทุกส่วน 
ราชการ 

3 กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดีให้กับบุคลากร 
(กิจกรรมย่อยตามสถานการณ์ ปีละไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม) 

   ทุกส่วน 
ราชการ 

4 โครงการส ารวจความพึงพอใจและแรงจูงใจในการท างาน
ของบุคลากรในสังกัด 

   งานการ
เจ้าหน้าท่ี 



   ออกไปแล้ว และมีหนังสือให้เข้ารับการอบรม หรือต้องการเข้ารับการอบรม 
 
 

-๗- 
ตามโครงการหนึ่ง  ซึ่งบุคลากรต้องจัดท าระบบรายละเอียดเพื่อประกอบการ 
พิจารณา โดยระบุถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการที่จะเข้ารับการอบรมใน 
โครงการ นั้น ๆ ครับ 
- การรายงานผลหลังจากท่ีกลับมาจากอบรม ซึ่งเมื่อแผนพัฒนาบุคลากรได้     
ประกาศใช้แล้ว  บุคลากรที่เข้ารับการอบรม หรือหน่วยงานของเราเองจัดการ 
อบรมต้องรายงานผลการอบรม ให้กับผู้บริหารทราบ ซึ่งก็คือ การงาน

ตามล าดับ 
ชั้นถึงนายกนั่นเองครับ 
- การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หมายถึงการรายงาน

ผล 
เมื่อด าเนินการตามแผนนี้ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะรายงานผลให้ 
ผู้บริหารทราบ  ดังนั้นแล้ว ในการรายงานผลการด าเนินการตามแผน จึงมี 
ความสัมพันธ์กันทางเอกสาร เช่น หากผู้เข้ารับการอบรมไปอบรมเรียบร้อยแล้ว  
ไม่รายงานต่อคณะกรรมการย่อมไม่มีเอกสารรายงานสรุปประจ าปี หรือรายไตร 
มาสให้นายกเทศมนตรีทราบได้   

ประธานกรรมการฯ  - ให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดเลยครับ  
 

รองปลัดเทศบาล   - ผมว่าแผนที่บรรจุในแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมแล้วครับ  
 

ผู้อ านวยการกองช่าง  - ผมเห็นด้วยครับ  
 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  – เห็นด้วยครับ 
 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา - เห็นด้วยค่ะ  
 

ที่ประชุม    - เห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ  2564 –2566   
                                             เพ่ือให้ใช้ประกอบในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดตอ่ไป 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืน ๆ   -ไม่มี- 
 

ประธานคณะกรรมการฯ เมื่อไม่มีคณะกรรมการฯ  ท่านใดเสนอเพ่ิมเติมจึงขอปิดการประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา   1 5.30 น. 
 

                           (ลงชื่อ)         ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                  ( นางสุภาวดี  ทรงเดชกล้า ) 
                 หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป 

 
                                      (ลงชื่อ) สิบเอก            ผูต้รวจรายงานการประชุม  

                      ( วัชรินทร์  บุบผาเดช ) 
                      หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 



 
    (ลงชื่อ)พันจ่าตรี             ผู้อนุมัตริายงานการประชุม 

                           ( สมชาย  ภูเขียวข า ) 
                          ปลดัเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที ่

                            นายกเทศมนตรีต าบลยางตลาด 
 
  
 



ตารางแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลยางตลาด อ าเภอยางตลาด  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 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 าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 
 
 

2.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการในแต่ละสาย
งาน 

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

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

3.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานท่ีรับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

4. หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะ 1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
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5. หลักสูตรด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

6. หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้าง
ความผาสุกของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

7. หลักสูตรการสร้างความ
ผูกพันและบรรยากาศที่ดีใน
การท างานของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย 
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1.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 

2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานท่ีรับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะ 1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
 

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

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 
 
 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
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5. หลักสูตรด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

6. หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้าง
ความผาสุกของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 



ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

7. หลักสูตรการสร้างความ
ผูกพันและบรรยากาศที่ดีใน
การท างานของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 
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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. การปฐมนิเทศ 

2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

  
 

           ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
งานท่ีรับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

   
 

          ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะ
เฉพาะ 1. การฝึกอบรม 

2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
 

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

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
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ระยะเวลาด าเนินการ 
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5. หลักสูตรด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง   
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

6. หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้าง
ความผาสุกของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

7. หลักสูตรการสร้างความ
ผูกพันและบรรยากาศที่ดีใน
การท างานของคนในองค์กร 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

- เทศบาลด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรไปอบรมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

             ต าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
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