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  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลตําบล
หนองสูงเหนือ จัดทําข้ึนเพื่อให้เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือมีทิศทางการพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถ่ิน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนพัฒนาท้องถ่ิน รวมทั้งใช้เป็นกรอบแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา           
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 

  ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ได้มี
การสรุปข้อมูลพื้นฐานขององค์กร ข้อมูล สภาพปัญหา และความต้องการของบุคลากรด้านการพัฒนา การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ท้ังสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน นําไปสู่การ
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ ได้มีการ
กําหนดแผนงาน/โครงการ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบ แผนการดําเนินงาน งบประมาณ ตัวชี้วัด          
ค่าเป้าหมาย และความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถ่ิน นโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของเทศบาลตําบล
หนองสูงเหนือ จึงมีความสําคัญในฐานะเป็นกลไกสําคัญด้านการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบล           
หนองสูงเหนือ ให้มีความรู้ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (Agenda) งานตามภารกิจอํานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ (Function) งานในระดับพื้น ท่ี (Area) และความต้องการของ
ประชาชน เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เพิ่มศักยภาพของคนเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม  จัดสิ่งแวดล้อมชุมชน
ให้น่าอยู่  มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง  บนพื้นฐานวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ”อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน 
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 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือตั้งอยู่ ณ ตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารมี
พื้นท่ีประมาณ 75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๑,๑๒๕ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ 

(๑) ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลคําชะอี  อําเภอคําชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 
(๒) ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลบ้านภู  อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
(๓) ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลโนนยาง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
(๔) ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลภูวง  อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
 

 1.2 เขตการปกครอง 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตําบล มีจํานวน 13 หมู่บ้าน ได้แก่ 

ตําบลหนองสูง หมู่ท่ี 1 บ้านหนองแต้  หมู่ที่ 2 บ้านนาหนองแคน  หมู่ที่  3 บ้านดงมะแหน่ง  หมู่ท่ี 4        
บ้านคันแท  หมู่ที่ 5 บ้านป่าเม็ก  ตําบลหนองสูงเหนือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองสูง  หมู่ท่ี 2 บ้านหนองสูง หมู่ที่ 3 
บ้านหนองสูง หมู่ท่ี 4 บ้านหนองสูง หมู่ที่ 5บ้านโนนนํ้าคํา หมู่ที่ 6 บ้านหนองสูงใหม่  หมู่ท่ี 7 บ้านหนองสูง       
หมู่ที่ 8 บ้านหนองสูง  

 
 1.3 ประชากร 

จํานวนประชากรตําบลหนองสูง จํานวน 4,493 คน และตําบลหนองสูงเหนือ จํานวน 2,711คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563) 

 
 1.4 วิสัยทัศน์ 

“เพิ่มศักยภาพของคนเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม  จัดสิ่งแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่  มุ่งสู่
เศรษฐกิจแบบพอเพียง  บนพื้นฐานวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ” 

 1.5 พันธกิจ 
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
(๒) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
(๓) การส่งเสริมการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
(๔) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(๖) การพัฒนาองค์กรตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 1.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
(๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
(๓) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร และชุมชน สังคม 

ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลท่ัวไป 
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(๔) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน ด้านการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
(๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

1.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1.7.1 การบริหารและการจัดทําบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๑) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพาน 
ทางระบายนํ้า ถนน ประปา ไฟฟ้า ให้เพียงพอต่อความต้องการและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

1.7.2 สังคมน่าอยู่ 
(๑) การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
(๒) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๓) การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(๔) การพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
(๕) การพัฒนาและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม

และความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ 
(๖) การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.7.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจและการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาภารกิจถ่ายโอน 
(๒) การปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1.7.4 การมีส่วนร่วมและสํานึกความเป็นพลเมืองระดับท้องถิ่น 
(๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมพัฒนาและดําเนินงานตามภารกิจ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกํากับตรวจสอบการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินตาม

ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 1.8 อํานาจหน้าที่ 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามที่บัญญัติไว้ในหมวด 14 ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มีหน้าที่และอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังน้ี 

1.8.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14)พ.ศ. 2562 
มาตรา 50 ภายใต้บังกับแห่งกฎหมายเทศบาลตําบล มีหน้าท่ีต้องทําในเขตเทศบาล 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(๒) ให้มีการบํารุงทางบกและทางน้ํา 
(2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม

สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 
                    อนุมาตรา(2/1)ของมาตรา 50 เพิ่มเติม โดย พรบ.เทศบาล(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
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(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมท้ังการ
กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(4) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
(5) ให้มีเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง 
(6) จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมท้ังการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
อนุมาตรา(6)ของมาตรา 50 แก้ไข โดย พรบ.เทศบาล(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   

(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(๘) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถ่ิน 
(๙) หน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาล อาจจัดทํากิจการใดๆในเขตเทศบาล 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้มีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 
(๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(๕) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(๖) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(๗) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(๘) ให้มีและบํารุงทางระบายนํ้า 
(9) เทศพาณิชย์ 

                                 มาตรา51  แก้ไข โดย พรบ.เทศบาล(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2511   
 

1.8.2 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และเทศบาลมีอํานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
(๒) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ 
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(๕) การสาธารณูปการ 
(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(6) การจัดการศึกษา 
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 
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(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถ่ิน 

(1๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับที่อยู่อาศัย 
(๑๓) การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชน 
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(1๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(๑9) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย                

โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 
(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒๕) การผังเมือง 
(๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
(๒8) การควบคุมอาคาร 
(๒9) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(๓๑) กิจการอ่ืนใดที่ เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

 1.9 โครงสร้างส่วนราชการ 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือเป็นเทศบาล ประเภทสามัญ โดยกําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วน

ราชการภายในและการจัดระบบงานเพื่อรองรับภารกิจตามอํานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยส่วนราชการและงานต่างๆ  
ดังนี้ 
 1.9.1  สํานักปลัดเทศบาล  
 มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กําหนดให้
เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยจัดแบ่ง
ส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
 



ห น้ า  | 5 

 

 (1) งานบริหารงานทั่วไป   
  � งานสารบรรณ จัดทําคําสั่ง  ประกาศของเทศบาล แจ้งมติที่ประชุม 
  � งานติดต่ออํานวยความสะดวกต่างๆจัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
  � งานรัฐพธิ ี
  � งานเลขานุการ  
  � งานกีฬาและการท่องเที่ยว 
  � งานประชุมพนักงานเทศบาล 

 (2) งานการเจ้าหน้าท่ี   
 � งานการบรรจุแต่งตั้ง โอน (ย้าย) เลื่อนระดับ  การสอบแข่งขัน 
 � งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 � งานการอนุมัติปรับปรุงตัดโอนตําแหน่งและอัตรากําลังพนักงาน  ลูกจ้าง 
 � งานพัฒนาบุคลากร 
 � งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานและพนักงานจา้ง การให้บําเหน็จ 
    ความชอบเป็นพิเศษ 
 � งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาํ และพนักงานจา้ง 
 � งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทําคุณ 
 (3)  งานนิติการ   
  � งานสอบสวน และการร้องเรียนร้องทุกข์หรืออุทธรณ์    
 � งานนิติกรรมสัญญา  การตราเทศบัญญัติ  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
 � งานกิจการสภา 

 (4)  งานส่งเสริมการเกษตร  
 � งานให้บริการทางด้านวชิาการด้านต่างๆ 
 � งานแนะนําและสาธิตทางวชิาการ 
                                � งานฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร   

 (5)  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน    
 � งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 � งานจัดทําแผนพฒันาท้องถ่ิน 
 � งานจัดทํางบประมาณรายจา่ยประจาํป ี
 (6)  งานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม     

 � งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ 
 � งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน 
 � งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 �งานกีฬาและสันทนาการ 
 � งานบริหารทั่วไป 

 (7)  งานพัฒนาชุมชน   
 � งานสังคมสงเคราะห์สวัสดิการสังคม 
 � งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 
 � งานส่งเสริมและพัฒนาอาชพี 
 � งานพัฒนาและเก็บข้อมูล จปฐ. 
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 � งานสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนชรา  คนพิการ  เอดส์ 
 � งานพัฒนาสตรี  คนชรา  เด็ก  และเยาวชน 
 (8)  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   
 � งานการชว่ยเหลือ  ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 � งานการชว่ยเหลือหน่วยงานอ่ืนท่ีขอรับการสนับสนุนด้านอัคคีภัยและภัยต่างๆ 
 � งานการจัดระเบียบและฝึกอบรมการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
 � งานรวบรวมข้อมูลสถิติเก่ียวกับสาธารณภัยต่าง ๆ 
 
 1.9.2  กองคลัง  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกางานเก่ียวกับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ 
บํานาญ เงินอ่ืน ๆ งานเก่ียวกับการจัดทํางบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทําบัญชี
ทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม การเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน 
ประจําปี งานเก่ียวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยจัดแบ่งส่วน
ราชการภายใน ดังน้ี 
 (๑) งานการเงินและบัญชี 
 � งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน 
 � งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
 � งานเก็บรักษาเงิน 
 � งานการบัญชี 
 � งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
 � งานงบการเงินและงบทดลอง 
 � งานแสดงฐานะทางการเงิน 
 (๒) งานพัฒนารายได้ 
 � งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
 � งานพัฒนารายได้ 
 � งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
 � งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
 � งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนท่ีภาษี 
 (๓) งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
 � งานพัสดุ 
 � งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ  

 1.9.3  กองช่าง  
 มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม 
การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง การควบคุมการก่อสร้างและ
ซ่อมบํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเคร่ืองจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน
เครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน ควบคุม              
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เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยจัดแบ่งส่วนราชการภายใน ดังน้ี 
 (๑) งานแบบแผนและก่อสร้าง 
 � งานแบบแผนและก่อสร้างและบูรณะถนน 
 � งานก่อสร้างและบูรณะสะพานและโครงการพิเศษ 
 � งานสาธารณูปโภค 
 � งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
 (2) งานประสานสาธารณูปโภค 
  � งานสาธารณูปโภค 
 � งานสวนสาธารณะ 
     (3) งานบริหารงานท่ัวไป 
  � งานสารบรรณ จัดทําคําสั่ง   
  � งานติดต่ออํานวยความสะดวกต่างๆจัดเตรียมให้บริการเรื่องสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ 
  � งานเลขานุการ  

 1.9.4  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 หน้าที่เก่ียวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  การป้องกันโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อและงานอ่ืนๆ เก่ียวกับการดําเนินการไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ว่าการ สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมการอาชีวอนามัยการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ การพัฒนา
พฤติกรรมอนามัย การสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จัดให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการส่งเสริม
สุขภาพการป้องกันโรค การควบคุมสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคจัดการบริการ รักษาความสะอาดการ
จัดการขยะมูลฝอย และปฏิบัติงานต่างๆ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมายโดยจัดแบ่งส่วนราชการ
ภายใน ดังนี้ 
 (1) งานส่งเสริมสาธารณสุข 
 � งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
 � งานรักษาความสะอาด 
 � งานป้องกันและควบคุมโรค 
 � งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
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 2.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอัตรากําลังคน 

2.1.1 ภาพรวมอัตรากําลังคน 
 อัตรากําลังคนท้ังหมด ท่ีกําหนดไว้ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี จํานวน 30 ตําแหน่ง 34 

อัตรา แบ่งออกเป็น ตําแหน่งท่ีมีคนครอง จํานวน 24 อัตรา และเป็นตําแหน่งว่าง จํานวน 10 อัตรา 
 

ลําดับ ตําแหน่ง ประเภท สายงาน 
ระดับ/ 

วิทยฐานะ 

อัตราท่ี 
กําหนด

ไว้ 

อัตราท่ีม ี
คนครอง 

1 ปลัดเทศบาล บริหารท้องถิ่น นักบริหารงานท้องถ่ิน กลาง 1 1 
2 หัวหน้าสํานักปลัด อํานวยการท้องถ่ิน นักบริหารงานทั่วไป ต้น 1 1 
3 ผู้อํานวยการกองคลัง อํานวยการท้องถ่ิน นักบริหารงานการคลัง ต้น 1 1 
4 ผู้อํานวยการกองช่าง อํานวยการท้องถ่ิน นักบริหารงานช่าง ต้น 1 1 
5 ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อํานวยการท้องถ่ิน นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น 1 0 
6 หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ อํานวยการท้องถ่ิน นักบริหารงานทั่วไป ต้น 1 1 
7 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข อํานวยการท้องถ่ิน นักบริหารงานสาธารณสุข ต้น 1 1 
8 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อํานวยการท้องถ่ิน นักบริหารงานการคลัง ต้น 1 0 
9 หัวหน้าฝ่ายการโยธา อํานวยการท้องถ่ิน นักบริหารงานช่าง ต้น 1 0 

10 นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ การเจ้าหน้าที ่ ปก./ชก. 1 1 
11 นิติกร วิชาการ นิติการ ปก./ชก. 1 1 
12 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ วิเคราะห์นโยบายและแผน ปก./ชก. 1 1 
13 นักวิชาการเกษตร วิชาการ วิชาการเกษตร ปก./ชก. 1 1 
14 นักพัฒนาชุมชน วิชาการ พัฒนาชุมชน ปก./ชก. 1 1 
15 นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ วิชาการเงินและบัญชี ปก./ชก. 1 1 
16 นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ วิชาการ วิชาการจดัเก็บรายได้ ปก./ชก. 1 1 
17 นักวิชาการพัสด ุ วิชาการ วิชาการพัสด ุ ปก./ชก. 1 1 
18 นักวิชาการศึกษา วิชาการ วิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 1 
19 นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ เลขานุการและการจดังานทั่วไป ปก./ชก. 1 1 
20 วิศวกรโยธา วิชาการ  ปก./ชก. 1 0 
21 นักวิชาการสาธารณสุข วิชาการ  ปก./ชก. 1 0 
22 เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงานธุรการ ปง./ชง. 2 0 
23 เจ้าพนักงานพัสด ุ ทั่วไป ปฏิบัติงานพัสดุ ปง./ชง. 1 0 
24 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ปง./ชง. 1 0 
25 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั่วไป ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง. 1 1 
26 นายช่างโยธา ทั่วไป ปฏิบัติงานช่างโยธา ปง./ชง. 1 1 
27 เจ้าพนักงานเทศกิจ ทั่วไป ปฏิบัติงานเทศกิจ ปง./ชง. 1 0 
28 ครู พนักงานครูเทศบาล สายงานการสอน ชก. 3 3 
29 ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) พนักงานจ้างตามภารกิจ - - 2 2 
30 ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) พนักงานจ้างท่ัวไป - - 1 1 

รวม 34 24 

 
 

ส่วนท่ี 2 
ข้อมูล สภาพปัญหา และความตอ้งการของบุคลากร 
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 2.1.2 สภาพปัญหาเก่ียวกับการพัฒนา 
ตารางแสดงผล : การสํารวจสภาพปัญหาของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนา 

สภาพปัญหา จํานวน ร้อยละ 
ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในการเข้ารับการฝึกอบรม 5 8.20 
ไม่ได้รับการคัดเลือกหรือพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการฝึกอบรม 2 3.28 
โครงการหรือหลักสูตรไม่สอดคล้องกับสายงานหรือมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 1 1.64 
โครงการหรือหลักสูตรมีการจํากัดจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4 6.56 
โครงการหรือหลักสูตรมีจํานวนมากไม่สามารถเข้ารับการฝกึอบรมได้ครบถ้วน 20 32.79 
โครงการหรือหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถนํามาคํานวณร้อยละ
ของจํานวนสายงานท่ีเข้ารับการฝึกอบรมได้ 

12 19.66 

ไม่มีโครงการหรือหลักสูตรสําหรับพนักงานจ้างโดยเฉพาะ 17 27.87 
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมไม่เพียงพอ 0 0.00 

ผลรวมทั้งหมด 61 100 
 

จากตารางแสดงผลการสํารวจสภาพปัญหาของบุคลากรเก่ียวกับการพัฒนา พบว่า ส่วนใหญ่โครงการหรือ
หลักสูตรมีจํานวนมากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ครบถ้วน  จํานวน 20 คน  คิ ด เป็ น ร้อยละ  32.79 
รองลงมา คือ ไม่มีโครงการหรือหลักสูตรสําหรับพนักงานจ้างโดยเฉพาะ จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.87 โครงการหรือหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถนํามาคํานวณร้อยละของจํานวนสายงานท่ีเข้า
รับการฝึกอบรมได้ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.66 ไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในการเข้ารับการฝึกอบรม  
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 โครงการหรือหลักสูตรมีการจํากัดจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  จํานวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 6.56  ไม่ได้รับการคัดเลือกหรือพิจารณาจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 และโครงการหรือหลักสูตรไม่สอดคล้องกับสายงานหรือมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
มีจํานวน  1 คน คิดเป็นอย่างละร้อยละ 1.64 

 2.1.3 ความต้องการด้านการพัฒนาของบุคลากร 
(๑) ตารางแสดงผล : โครงการหรือหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการพัฒนา 

โครงการหรือหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการพัฒนา จํานวน ร้อยละ 
โครงการหรือหลักสูตรด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 5 4.55 
โครงการหรือหลักสูตรด้านการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 23 20.91 
โครงการหรือหลักสูตรด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตําแหน่ง 

7 6.36 

โครงการหรือหลักสูตรด้านการบริหาร 5 4.55 
โครงการหรือหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 10 9.09 
โครงการหรือหลักสูตรท่ี ก.ท. กําหนดให้สามารถใช้เป็นคุณสมบัติในการ
เลื่อนระดับท่ีสูงข้ึนได้ 

5 4.55 

โครงการหรือหลักสูตรด้านการพัฒนาวิชาชีพสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งครู 8 7.27 
โครงการหรือหลักสูตรตามตัวชี้วัด LPA ข้อ 28 19 17.27 
โครงการหรือหลักสูตรด้านทักษะดิจิทัล 28 25.45 

ผลรวมทั้งหมด 110 100 
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จากตารางการสํารวจโครงการหรือหลักสูตรที่ต้องการเข้ารับการพัฒนา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นโครงการหรือ
หลักสูตรด้านทักษะดิจิทัล จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 25.45 รองลงมา คือ โครงการหรือหลักสูตรด้าน
การพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 20.91 โครงการหรือหลักสูตร 
ตามตัวชี้วัด LPA ข้อ 28 จํานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.27 โครงการหรือหลักสูตรด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 โครงการหรือหลักสูตรด้านการพัฒนาวิชาชีพสําหรับผู้ดํารง
ตําแหน่งครู จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.27 โครงการหรือหลักสูตรด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละตําแหน่ง จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.36 โครงการหรือหลักสูตรด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ โครงการหรือหลักสูตรด้านการบริหาร และโครงการหรือหลักสูตรที่ ก.ท. กําหนดให้สามารถใช้เป็น
คุณสมบัติในการเลื่อนระดับท่ีสูงข้ึนได้ มีจํานวนเท่ากันอย่างละ 5 คน คิดเป็นอย่างละร้อยละ 4.55 
 
(๒) ตารางแสดงผล : วิธีการพัฒนาที่ต้องการ 

วิธีการพัฒนาที่ต้องการ จํานวน ร้อยละ 
การบรรยาย 0 0.00 
การศึกษาดูงาน 17 16.19 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ e-learning 28 26.67 
การอบรมหรือฝึกอบรม 46 43.81 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 0 0.00 
การสอนงาน/พี่เลี้ยง 1 0.95 
การมอบหมายงาน 0 0.00 
การประชุมสัมมนา 0 0.00 
การเรียนรู้และพัฒนาขณะปฏิบัติงาน 13 12.38 
อ่ืน ๆ 0 0.00 

ผลรวมทั้งหมด 105 100 
 
จากตารางการสํารวจวิธีการพัฒนาที่ต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการการอบรมหรือฝึกอบรม จํานวน 46 คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.81 รองลงมา คือ การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ e-learning จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.67 การศึกษาดูงาน จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 16.19 การเรียนรู้และพัฒนาขณะปฏิบัติงาน จํานวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.38 และการสอนงาน/พี่เลี้ยง จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.95 
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2.1.4 ข้อเสนอแนะ 
ตารางแสดงผล : ข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอแนะ จํานวน ร้อยละ 
ควรมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้านทักษะดิจิทัลให้มากยิ่งข้ึน 1 25.00 
ควรมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้มากกว่านี้ 1 25.00 
ควรมีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1 25.00 
ควรมีการส่งบุคลากรสายงานพัสดุเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 1 25.00 

ผลรวมทั้งหมด 4 100 
 

จากตารางแสดงผลข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสํารวจ พบว่า ควรมีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมด้าน
ทักษะดิจิทัลให้มากยิ่งข้ึน ควรมีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานจ้างเข้ารับการฝึกอบรมให้มากกว่านี้ ควรมีการ
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ควรมีการส่งบุคลากรสายงานพัสดุเข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ในจํานวนที่เท่ากัน คือ ประเด็นละ 1 คน คิดเป็นอย่างละร้อยละ 25.00  
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 จากผลการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหา และความต้องการด้านการพัฒนาของบุคลากร
นํามาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสร้างถ่อ ตามหลักการ SWOT Analysis ดังนี้  
 
 
 
 

S = STRENGTH (จุดแข็ง) W = WEAKNESS (จุดอ่อน) 
S1  เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน
 บุคคลภายใต้การกํากับดูแลตามท่ีกฎหมาย
 กําหนด 
S2 ผู้บ ริหารให้ความสําคัญกับการบริหารงาน
 บุคคล โดยมีการกําหนดนโยบายด้านการ
 บริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคล้องกับบริบท
 ขององค์กรและความต้องการของบุคลากร 
S3 บุคลากรขององค์กรมีความมุ่งม่ัน ทุ่งเท และมี
 ความเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบั ติงานตาม
 ภารกิจ 
S4 องค์กรมีฐานข้อมูลท่ีสําคัญสําหรับใช้ในการ
 บริหารท รัพยากรบุคคล คือ ระบบข้อมูล
 บุคลากรท้องถ่ินแห่งชาติ 
S5 องค์กรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
 พัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอ 
S6 มีเครือข่ายด้านการบริหารงานบุคคลท่ีเข้มแข็ง
 และมีประสิทธิภาพ 
S7 มียุทธศาสตร์องค์กรด้านการเมืองการบริหารท่ี
 เป็นแนวทางสําคัญในการพัฒนาบุคลากร 
 
 

W1 พนักงานจ้างไม่ได้รับการพิจารณาหรือคัดเลือก
 ให้เข้ารับการพัฒนาเท่าที่ควร 

W2 การสรรหาบุ คคล เพื่ อมาบรรจุแต่ งตั้ ง ใน
ตําแหน่ งที่ ว่ า งตามแผนอัตรากําลั ง 3  ปี          
ไม่ เป็นไปตาม ท่ี กําหนด ทํ าให้การพัฒนา
บุคลากรไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาพนักงาน        
เทศบาล 

W3 บุคลากรที่ มีทั กษะในด้ านของการใช้ งาน
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไม่เพียงพอ 
W4 องค์กรขาดการฝึกอบรมทักษะ สมรรถนะ และ
 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรอย่าง
 เป็ น ระบ บ และ ต่อ เน่ื อง โด ย เฉพ าะด้ าน
 เทคโนโลยีสมัยใหม่และทักษะดิจิทัลในการ
 พัฒนาระบบงาน 
W5 องค์กรมีภารกิจมาก หลากหลาย ซํ้าซ้อน แต่มี
 โครงสร้า งอัตรา กํ า ลั ง และ ข้อจํ า กัดของ
 ระ เบี ยบ/กฎหมาย ที่ ยั งไม่ เอ้ื อต่อพัฒ นา
 บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
W6 การบริหารอัตรากําลังคนขององค์กรยังไม่
 สอดคล้องกับภารกิจอํานาจหน้าท่ี และปริมาณ
 งาน รวมทั้งขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ
 เฉพาะด้าน เช่น ด้านสาธารณสุข ด้านกฎหมาย        
 ด้ านวิศวกรรม ด้ านการตรวจสอบภายใน        
 เป็นต้น 

 
 

ส่วนท่ี 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการพฒันาบุคลากร 

3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
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O = OPPORTUNITY (โอกาส) T = THREAT (อุปสรรค) 
O1 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน 
 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต่าง ๆ 
 ถือเป็นต้นแบบความสําเร็จเพื่อเรียนรู้และนํามา
 ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร 
O2 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 ส่งผลให้บุคลากรต้องปรับตัวเข้ากับระบบการ
 บริหารจัดการ/ระบบการให้บริการประชาชนให้
 มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
O3 นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการบริหารราชการ
 แผ่นดินที่ มีธรรมาภิบาล การป้องกัน และ
 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
 ภาครัฐ โดยเป็นโอกาสในการปรับปรุงกฎหมาย
 และกระบวนการยุติธรรม 
O4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
 จัดการภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
 สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

T1 การมีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
 พนักงานส่วนท้องถ่ิน หลายชุด หลายคณะ 
 ส่งผลให้การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินไม่มี
 ความเป็นเอกภาพ 
T2 ความไม่ชัดเจนของร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
 ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ....  
T3 ระเบียบ/กฎหมายด้านการบริหารงานบุคคล
 ส่วนท้องถ่ินไม่สอดคล้องกับบริบทโครงสร้าง
 ขององค์กร 
T4 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลยังไม่ได้
 กําหนดหรือรับรองหลักสูตรการพัฒนาที่ใช้เป็น
 คุณสมบัติสําหรับพนักงานเทศบาลในการ
 เลื่อนระดับที่สูงข้ึน 
T5 การกําหนดโครงการหรือหลักสูตรการที่เข้ารับ

การฝึกอบรมตามสายงานตามตัวชี้วัด LPA           
ส่งผลให้บุคลากรจะต้องเข้ารับการพัฒนา
เฉพาะหลักสูตรท่ีกระทรวงมหาดไทย  ก ร ม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถ่ิน สํานักงานท้องถ่ินจังหวัด 
กระทรวง หรือกรมอ่ืน เท่าน้ัน จึงจะสามารถ
นํามาคํานวณจํานวนสายงานท่ีมีการฝึกอบรม
ความรู้ตามสายงาน 

 
 

3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
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 4.1 หลักการและเหตุผล  

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีในปัจจุบัน          
มีความรวดเร็ว ซับซ้อนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้องค์กรภาครัฐต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ
องค์กรเพื่อก้าวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยนําหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล (Good 
Governance) การบริหารราชการแนวใหม่ การยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร และการแสวงหา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้ดําเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบุคลากรสามารถเรียนรู้ปรับตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยยึดม่ันใน
หลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมรับต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน การ
จัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล จึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการประเมินผลสําเร็จด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อนาไปสู่การพัฒนาและเพิ่มขีดสมรรถนะกําลังคนให้มีความเข้มแข็งและสอดรับกับภารกิจขององค์กร 

งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ   ได้ตระหนักถึงความจําเป็น
ในเรื่องดังกล่าว จึงให้ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นกลไก
สําคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กรให้ประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีกําหนดให้พัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมี
คุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และเน้นให้ปรับสมดุลและพัฒนานา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร ที่มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ ตามหลักสมรรถนะ โดยมุ่งเน้นให้มี
คุณลักษณะ “ทํางานเก่ง แก้ปัญหาได้ ประสานงานดี มีความรับผิดชอบ” และส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล 
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตลอดจนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ มีประสิทธิภาพเกิด
ความต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนภารกิจให้เดินไปข้างหน้าได้ตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด จึงได้จัดทํา
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ข้ึน 
 
 4.2 วัตถุประสงค์ 

(๑) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  

(๒) เพื่อให้มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยี มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล และสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

ส่วนที่ 4  
รายละเอยีดแผนพฒันาพนักงานเทศบาล 
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4.3 เป้าหมายการพัฒนา 
บุคลากรทุกตําแหน่งและสายงานในสังกัดเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือได้รับการพัฒนาภายใน

กรอบระยะเวลา 3 ปี หรืออย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ตามเป้าหมาย ดังนี้ 
(๑) บุคลากรทุกตําแหน่งและสายงานในสังกัดเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือได้รับการเสริมสร้าง

และพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) บุคลากรทุกตําแหน่งและสายงานในสังกัดเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ สามารถปรับตัวให้เท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังใน
บริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะ
ทําให้องค์กรเป็นหน่วยงานท่ีสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์ประเทศต่อไป 

 
4.4 คํานิยาม 

“พนักงานเทศบาล” ในแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
หมายความรวมถึง พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 

 
 4.5 กรอบแนวคิดการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

4.5.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมุกดาหาร เร่ือง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 

ข้อ 288 ให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการหลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาท 
และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี 

ข้อ 28๙ การพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ ๒8๘ ต้องกําหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการเป็นพนักงานเทศบาลทุกคนได้รับการพัฒนาและต้องดําเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กําหนด  

หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจําเป็นใน
การพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทําได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดําเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) กําหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเป็นที่เทศบาล
พิจารณาเห็นว่า มีความเหมาะสมต่อไป 

ข้อ 290 การพัฒนาเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พัฒนาอ่ืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม การพัฒนาเฉพาะด้าน 

ข้อ 291 การพัฒนาน้ี อาจกระทําได้โดย สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) เทศบาลต้นสังกัด หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด 
หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนก็ได้ 

ข้อ 292 การพัฒนาพนักงานเทศบาลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ให้ดําเนินการ
ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ ให้กระทําก่อนมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติก่อนการบรรจุเข้ารับ
ราชการ 
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(๒) หลักสูตรการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กําหนดตาม ข้อ 289 
(๓) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหน่ึงหรือ

หลายวิธีการควบคู่กันไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละเทศบาล เช่น การงบประมาณ สื่อ การฝึกอบรม 
วิทยากร ระยะเวลา กําลังคนท่ีรับผิดชอบการฝึกอบรม และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม 

(๔) ประเมินผลและติดตามผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยประเมิน
ความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของผู้เข้ารับการพัฒนา และติดตามการนาผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๒93 การดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการใหม่นี้            
ให้กระทําภายในระยะเวลาที่พนักงานเทศบาลผู้นั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 
ข้อ 294 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ 

ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อ 29๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการ

พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้าย หรือโอน
มาดํารงตําแหน่ง ซ่ึงอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

ข้อ ๒9๖ การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาน้ัน ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดําเนินการเองหรือ
มอบหมายให้ผู้ท่ีเหมาะสมดําเนินการโดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม ซ่ึงอาจใช้วิธีการฝึกฝึกอบรมวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยพิจารณาดําเนินการหาความจําเป็น ในการพัฒนา
จากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้อยู่ใต้บังคับ        
บัญชาเอง 

ข้อ ๒9๗ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาท้ัง ๕ ด้าน ได้แก่ 
(๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่ เก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบาย 
ต่าง ๆ เป็นต้น 

(๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด          
งานด้านช่าง 

(๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการ
บริการประชาชน เช่น ในเร่ืองการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

(๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบร่ืน และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทํางาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

(๕) ด้านศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ข้อ ๒9๘ ข้ันตอนการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ดังนี้ 
(๑) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระทําดังน้ี 

(ก) การหาความจําเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน 
หมายถึงการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะ
ปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 
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(ข) ประเภทของความจําเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน          
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 

(๒) การดําเนินการพัฒนา ให้กระทําดังนี้ 
(ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผู้บังคับบัญชา

ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจําเป็นในการพัฒนาแล้ว 
ผู้บังคับบัญชาควรนําข้อมูลเหล่าน้ันมาพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมาย และเร่ืองที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จําเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลท่ีสมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะ
ให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้
ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา 
เป็นต้น 

(ข) วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่างโดยอาจจัดทําเป็นโครงการเพื่อดําเนินการเองหรือ
เข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่ มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็น
ผู้ดําเนินการ 

(๓) การติดตามและประเมินผล ให้ผู้บังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอย่าง
ใกล้ชิด และให้มีการประเมินผลการพัฒนา เม่ือผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

ข้อ ๒9๙ ให้เทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในตําแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามวรรคหน่ึง ต้องกําหนดตาม
กรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด โดยให้
กําหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของเทศบาลนั้น 

ข้อ  300 ในการจัด ทําแผนการพัฒ นาพนักงาน เทศบาล ให้ เทศบาลแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 

(๑) นายกเทศบาล เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ 
(๓) ผู้อํานวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน เป็นกรรมการ 
(๔) หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 30๑ แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
(๑) หลักการและเหตุผล 
(๒) วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
(๓) หลักสูตรการพัฒนา 
(๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 
(๕) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 
(๖) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ 30๗๒ หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนการพัฒนา เป็นการหาความจําเป็นใน
การพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานเทศบาลตําแหน่งต่าง 
ๆ ท้ังในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหน่งตามท่ีกําหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล ตลอด
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ทั้งความจําเป็นในด้านความรู้ ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถ และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ 30๓ เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกําหนดให้มีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และตําแหน่งตามแผนอัตรากําลังของเทศบาลทุกตําแหน่ง โดยกําหนดให้
พนักงานเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาทุกตําแหน่งภายในรอบระยะเวลา ๓ ปีของแผนแม่บทการพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

ข้อ 304 หลักสูตรการพัฒนาสําหรับพนักงานเทศบาลแต่ละตําแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ) 
ดําเนินการเองหรืออาจมอบให้เทศบาลหรือผู้ ท่ี เหมาะสมดําเนินการหรือดําเนินการร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหน่ึงหรือ
หลายวิธีก็ได้ ตามความจําเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ 
(๒) การฝึกอบรม 
(๓) การศึกษาหรือดูงาน 
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
(๕) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 
ระยะเวลาดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกําหนดให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 
ข้อ 30๖ งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา เทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณสําหรับ

การพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างชัดเจน แน่นอน เพื่อให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 30๗ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา เทศบาลต้องจัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อให้ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 

ข้อ 30๗๘ ให้เทศบาลจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ ๒๗๑ แล้วเสนอให้
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ตามวรรค
หนึ่ง ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) พิจารณาถึงความจําเป็นในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่
เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนางบประมาณที่เทศบาลจัดสรร
สําหรับการพัฒนา เม่ือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) พิจารณามีมติเห็นชอบแล้ว ให้เทศบาล
ประกาศใช้บังคับ เป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต่อไป 
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เม่ือครบกําหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี 
แล้วให้เทศบาลดําเนินการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ 299 เป็นระยะเวลา ๓ ปี ในรอบ
ถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลังพนักงานเทศบาลด้วย 

ข้อ 309 ในการพิจารณาของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ตามข้อ 
๒๗๘ หากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) เห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลยังไม่
เหมาะสม ให้เทศบาลดําเนินการปรับปรุง แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล่าวตามความเห็นของ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) หากเทศบาลมีความเห็นว่าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมี
ความเหมาะสมแล้ว และได้แจ้งยืนยันแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จังหวัด) ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) เสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้คณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พิจารณา 

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ตามวรรค
หนึ่ง เป็นประการใด ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) และเทศบาลดําเนินการตามความเห็น
ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 

ข้อ 310 ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ตรวจสอบและกํากับดูแลให้
เทศบาลดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ได้ประกาศใช้บังคับ ทั้งนี้ 
เทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดําเนินการตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.5.2 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ 
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

4.5.3 หนังสือสํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่  มท 0809.2/ว 70 ลงวันที่  19 
มิถุนายน 2563 เรื่อง การจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือ
วันที่ 26 กันยายน 2560 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/42 ลงวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
เร่ือง เคร่ืองมือสํารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government 
Skill Self - Assessment) 

4.5.4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
� การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม

และวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดย (๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว                     
(๒) การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา           
(๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน      
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(๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ (๖) การใช้ส่ือและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 

� การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (๑) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (๒) ช่วง
วัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีสอดรับกับศตวรรษที่ ๒๑ (๓) ช่วงวัย
แรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (๔) ช่วงวัย
ผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

� ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ ๒๑ มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (๓) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (๕) 
การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
และ (๗) การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

� การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและส่งเสริม
พหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ ต้ังแต่ระดับปฐมวัย (๒) การสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ท่ีเหมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่าน
กลไกต่าง ๆ และ (๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 

� การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และ
สังคม โดย (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ (๓) 
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการ
สร้างสุขภาวะที่ดี และ (๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นท่ี 

� การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โดย (๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การปลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

� การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย 
(๑) การส่งเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ (๔) 
การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

� ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย (๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้ 
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� ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และ (๓) ระบบ
ติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

� ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ และ (๓) ส่งเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

� ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

� บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึกมี
ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบ
คุณธรรม และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

� ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและ
ภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความ
เด็ดขาด เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และ (๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็น
ระบบแบบบูรณาการ 

� กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจําเป็น โดย (๑) 
ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง (๒) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น 
และ (๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมมีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย 

� กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค โดย 
(๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ท่ีพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม (๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุก
ร่วมกันในทุกข้ันตอนของการค้นหาความจริง (๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่ง อาญาและ
ปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน (๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือกระบบยุติธรรมชุมชน และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

4.5.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีวินัย จิตสาธารณะ และ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์  อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนท่ีสอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ 

(๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ีเหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดการทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจํานวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนให้เป็น แหล่ง เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต 
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(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีใน
การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

(๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการ
คลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่
สุขภาพ 

(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ 
ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ กําหนด
มาตรการดูแลครอบครัวท่ีเปราะบาง และส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุก
คนเข้าถึงได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

(๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบ
ทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าท่ีองค์กรมีสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหาร
ส่วนท้องถ่ินมีขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่รับผิดชอบ 

(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน
การคลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเวลา เกิดความเสมอภาค ลด
ความเหลื่อมล้ํา มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการ
ดําเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งข้ึน 

(๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอํานวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนและภาคธุรกิจ 

(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา           
ลดการพึ่งพิงงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว พึ่งตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว 
และสามารถจัดบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากข้ึน 

(๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใส ยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมท้ังสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้
ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อน
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรมและสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความม่ันใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอ้ือต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและดําเนินธุรกิจ 
ภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้ํา และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน 
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง การวินิจฉัยคดีมีความถูกต้อง รวดเร็ว
โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระทําผิดในที่ควบคุม 
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4.5.6 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลในกระบวนการทํางานและการให้บริการภาครัฐเพื่อให้เกิดการปฏิรูปกระบวนการทํางานและข้ันตอนการ
ให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว อํานวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ สร้างบริการของรัฐท่ีมี          
ธรรมาภิบาล และสามารถให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติ 
การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความม่ันคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม 
และแลกเปลี่ยนอย่างมีมาตรฐาน ให้ความสําคัญกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์และข้อมูล รวมไปถึง
การสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการภาครัฐ เพื่อให้ภาคเอกชนหรือนักพัฒนาสามารถนาข้อมูลและบริการของรัฐ
ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการ และสร้างรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากําลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มุ่งเน้น
การพัฒนากาลังคนดิจิทัล (digital workforce) ข้ึนมารองรับการทํางานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเน้นท้ัง
กลุ่มคนทํางานที่จะเป็นกาลังสําคัญในการสร้างผลิตภาพการผลิต (productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และกลุ่ม
คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทั่วไป ก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญ       
ไม่แพ้กัน 

4.5.7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของ
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 

นโยบายด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
� การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญ ตาม

หลักสมรรถนะ โดยมุ่งเน้นให้มีคุณลักษณะ “ทํางานเก่ง แก้ปัญหาได้ ประสานงานดี มีความรับผิดชอบ” และ
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดยมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างประสบการณ์ในงานท่ีหลากหลาย ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

4.5.8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร 
� การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

ตามระบอบประชาธิปไตย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของ
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ เพื่อให้การจัดทําบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5.9 แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) ด้านที่ ๒ การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

หน่วยที่ ๑ ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ 
� ตัวชี้วัดข้อท่ี ๒๖ การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยการอบรม

หรือฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
� ตัวชี้วัดข้อที่ ๒๗ การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยการส่ง

บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เข้ารับการอบรมหรือฝึกอบรม 
� ตัวชี้วัดข้อท่ี ๒๘ การพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Management) บุคลากรทุก

สายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในสายงาน เฉลี่ยร้อยละของสายงานท่ีมีในแผนอัตรากําลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

4.5.10 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565              
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง Thailand 4.0 

� การพัฒนาทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพและสมรรถนะสูงท่ีเอ้ือต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรม  

� การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถ่ินอย่างต่อเน่ืองในบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

� การเตรียมการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงของแต่ละวิชาชีพที่จําเป็นในท้องถ่ินและเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่ตําแหน่งระดับสูงได้อย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เน้นความโปร่งใสในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ยึด
หลักสมรรถนะและการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล 

� การมีกลไกสร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจําอันจะทําให้
เกิดการตัดสินใจบนหลักคุณธรรมและสร้างความเป็นธรรมแก่ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

� การส่งเสริมศีลธรรมและจรรยาบรรณของบุคลากรในระยะยาว 
� การมีการกลไก และเคร่ืองมือการสรรหาท่ีใช้หลักสมรรถนะอย่างเหมาะสม 
  

4.6 ขั้นตอนการจัดแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 4.6.1 สํารวจข้อมูล สภาพปัญหา ความต้องการของบุคลากรด้านพัฒนา 
 4.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 4.6.3 ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 4.6.4 ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดอุบลราชธานี 
 4.6.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 4.6.6 ดําเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 4.6.7 ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
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4.7 ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น 

ตามบัญชีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น แนบท้ายประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินเรื่อง กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๔) ลงวันที่ 
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กําหนดความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินไว้ ดังน้ี 

4.7.1 ความรู้ที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(๑) ความรู้ที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจํานวน ๒๑ 

ด้าน ดังน้ี 
(๑.๑) ความรู้ท่ีจําเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
(๑.๒) ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 

สํารวจข้อมูล สภาพปัญหา ความ
ต้องการของบุคลากร 

แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน 
พัฒนาพนักงานเทศบาล 

 

ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผน 
พัฒนาพนักงานเทศบาล 

 

ร่างแผนพัฒนา 
พนักงานเทศบาล 

ขอความเห็นชอบต่อ 
ก.ท.จังหวัด 

ประกาศใช้แผนพัฒนา 
พนักงานเทศบาล 

ติดตามแผนพัฒนา 
พนักงานเทศบาล 

ประเมินผลการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ข้ันตอนการจัดแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
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(๑.๓) ความรู้เร่ืองหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

(๑.๔) ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
(๑.๕) ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 
(๑.๖) ความรู้เร่ืองการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
(๑.๗) ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 
(๑.๘) ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 
(๑.๙) ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA), การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ 
(๑.๑๐) ความรู้เร่ืองการทํางบการเงินและงบประมาณ 
(๑.๑๑) ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(GFMIS) 
(๑.๑๒) ความรู้เร่ืองการบริหารความเสี่ยง 
(๑.๑๓) ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 
(๑.๑๔) ความรู้เร่ืองจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
(๑.๑๕) ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(๑.๑๖) ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
(๑.๑๗) ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 
(๑.๑๘) ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

พื้นท่ี 
(๑.๑๙) ความรู้เร่ืองสื่อสารสาธารณะ 
(๑ .๒๐ ) ความรู้ เรื่องการบ ริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ 

(Software) และเน็ตเวิร์ก (Network) 
(๑.๒๑) ความรู้เร่ืองบรรณารักษ์ 

(๒) การกําหนดความรู้ที่จําเป็นประจําสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น มีดังน้ี 

(๒.๑) สายงานในตําแหน่งประเภทบริหาร ให้กําหนดความรู้ที่จําเป็นประจําสาย
งานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๗ ด้าน 

(๒.๒) สายงานในตําแหน่งประเภทอํานวยการ ให้กําหนดความรู้ที่จําเป็นประจํา
สายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๗ ด้าน 

(๒.๓) สายงานในตําแหน่งประเภทวิชาการ ให้กําหนดความรู้ที่จําเป็นประจําสาย
งานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๕ ด้าน 

(๒.๔) สายงานในตําแหน่งประเภททั่วไป ให้กําหนดความรู้ที่จําเป็นประจําสายงาน
ไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ ด้าน 

4.7.2 ทักษะที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(๑) ทักษะที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจํานวน ๙ ด้าน 

ดังน้ี 
(๑.๑) ทักษะการบริหารข้อมูล 
(๑.๒) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 



ห น้ า  | 27 
 

(๑.๓) ทักษะการประสานงาน 
(๑.๔) ทักษะในการสืบสวน 
(๑.๕) ทักษะการบริหารโครงการ 
(๑.๖) ทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
(๑.๗) ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
(๑.๘) ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
(๑.๙) ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

(๒) การกําหนดทักษะที่จําเป็นประจําสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น มีดังน้ี 

(๒.๑) สายงานในตําแหน่งประเภทบริหาร ให้กําหนดทักษะที่จําเป็นประจํา              
สายงานไว้ อย่างน้อยสายงานละ ๔ ด้าน 

(๒.๒) สายงานในตําแหน่งประเภทอํานวยการ ให้กําหนดทักษะที่จําเป็นประจําสาย
งานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๔ ด้าน 

(๒.๓) สายงานในตําแหน่งประเภทวิชาการ ให้กําหนดทักษะท่ีจําเป็นประจําสาย
งานไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ ด้าน 

(๒.๔) สายงานในตําแหน่งประเภทท่ัวไป ให้กําหนดทักษะที่จําเป็นประจําสายงาน
ไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ ด้าน 

4.7.3 สมรรถนะที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(๑) สมรรถนะที่จําเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จําแนกเป็น  

๓ ประเภท ดังน้ี 
(๑.๑) สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะท่ีข้าราชการทุกประเภทและระดับ

ตําแหน่งจําเป็นต้องมีเพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ 
ดังนี้ 

(๑.๑.๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(๑.๑.๒) การยึดม่ันในความถูกต้องและจริยธรรม 
(๑.๑.๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
(๑.๑.๔) การบริการเป็นเลิศ 
(๑.๑.๕) การทํางานเป็นทีม 

(๑.๒) สมรรถนะประจําผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะท่ีข้าราชการในตําแหน่ง
ประเภทบริหารและอํานวยการ ซ่ึงต้องกํากับดูแลทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจําเป็นต้องมีในฐานะผู้นําที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อนําทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบด้วย ๔ สมรรถนะ ดังน้ี 

(๑.๒.๑) การเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง 
(๑.๒.๒) ความสามารถในการเป็นผู้นํา 
(๑.๒.๓) ความสามารถในการพัฒนาคน 
(๑.๒.๔) การคิดเชิงกลยุทธ์ 

(๑.๓) สมรรถนะประจําสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับ
ประเภทและระดับตําแหน่งในสายงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการท่ีดํารงตําแหน่งในสายงาน
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นั้น สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ประกอบด้วย ๒๒ สมรรถนะ ดังน้ี 

(๑.๓.๑) การกํากับติดตามอย่างสมํ่าเสมอ 
(๑.๓.๒) การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
(๑.๓.๓) การแก้ปัญหาและดําเนินการเชิงรุก 
(๑.๓.๔) การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 
(๑.๓.๕) การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
(๑.๓.๖) การคิดวิเคราะห์ 
(๑.๓.๗) การบริหารความเส่ียง 
(๑.๓.๘) การบริหารทรัพยากร 
(๑.๓.๙) การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
(๑.๓.๑๐) การยึดม่ันในหลักเกณฑ์ 
(๑.๓.๑๑) การวางแผนและการจัดการ 
(๑.๓.๑๒) การวิเคราะห์และการบูรณาการ 
(๑.๓.๑๓) การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
(๑.๓.๑๔) การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
(๑.๓.๑๕) การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์ 
(๑.๓.๑๖) ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 
(๑.๓.๑๗) ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถ่ิน 
(๑.๓.๑๘) ความคิดสร้างสรรค์ 
(๑.๓.๑๙) ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
(๑.๓.๒๐) จิตสํานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
(๑.๓.๒๑) ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 
(๑.๓.๒๒) สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถ่ิน 

(๒) การกําหนดสมรรถนะที่จําเป็นประจําสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น มีดังน้ี 

(๒.๑) สมรรถนะหลัก ให้กําหนดเป็นสมรรถนะท่ีจําเป็นประจําสายงานในทุก
ประเภทและระดับตําแหน่งทั้ง ๕ สมรรถนะ 

(๒.๒) สมรรถนะประจําผู้บริหาร ให้กําหนดเป็นสมรรถนะที่จําเป็นประจําสายงาน
ในตําแหน่งประเภทบริหารและอํานวยการ ทั้ง ๔ สมรรถนะ 

(๒.๓) สมรรถนะประจําสายงาน ให้กําหนดเป็นสมรรถนะท่ีจําเป็นประจําสายงาน
ในทุกประเภทและระดับตําแหน่งไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ สมรรถนะ 

4.7.4 ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็น สําหรับพนักงานจ้าง 
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 

(๑.๑) สมรรถนะหลัก 
(๑.๑.๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(๑.๑.๒) การยึดม่ันในความถูกต้องและจริยธรรม 
(๑.๑.๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
(๑.๑.๔) การบริการเป็นเลิศ 
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(๑.๑.๕) การทํางานเป็นทีม 
(1.2) สมรรถนะประจําสายงาน ให้กําหนดเป็นสมรรถนะท่ีจําเป็นประจําสายงาน

อย่างน้อยสายงานละ ๓ สมรรถนะ 
 

(2) พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป 
(๑.๑) สมรรถนะหลัก 

(๑.๑.๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(๑.๑.๒) การยึดม่ันในความถูกต้องและจริยธรรม 
(๑.๑.๓) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
(๑.๑.๔) การบริการเป็นเลิศ 
(๑.๑.๕) การทํางานเป็นทีม 
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4.8 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 

����วิสัยทัศน์ 
“บุคลากรเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือมีศักยภาพที่สอดคล้องกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่” 
 

���� พันธกิจ 
“เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม” 
 

���� เป้าหมาย 
บุคลากรทุกตําแหน่งและสายงานในสังกัดเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือได้รับการพัฒนาภายในกรอบระยะเวลา 3 ปี หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  ตามเป้าหมาย

ที่กําหนด ดังนี้ 
(๑) บุคลากรทุกตําแหน่งและสายงานในสังกัดเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี   มีคุณธรรม 

จริยธรรม อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(๒) บุคลากรทุกตําแหน่งและสายงานในสังกัดเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะทําให้องค์กรเป็น
หน่วยงานที่สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์ประเทศต่อไป 
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� ประเด็นการพัฒนา ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 
 

ประเด็นการพัฒนาตามข้อ 267 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์ กลยทุธ์ 
ด้านที่ 1 ด้ า น ค ว า ม รู้ ทั่ ว ไป ใน ก า ร
 ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ 

บุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่มีความรู้
เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และ
หน้าที่ของบุคลากรส่วนท้องถิ่น 

การสร้างและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
ราชการให้แก่บุคลากร 

ด้านที่ 2  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
 ของงานในตําแหน่ง  
ด้านที่ 3  ด้านการบริหาร 
ด้านที่ 4  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความรู้ ทักษะ วิชาชีพ 
และความก้าวหน้าตามสายงานและเส้นทางอาชีพ 

บุ คลากรในตํ าแหน่ งและสายงาน ต่าง ๆ  มี
คุณสมบัติความรู้ ทักษะ และวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการ
เปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมโดยยึดหลัก
สมรรถนะ (Competency) และการพัฒนาขีด
ความสามารถ (Capability) 

การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามหลักการบริหารทรัพยากร
บุคคลแนวใหม่ 

ด้านที่ 2  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
 ของงานในตําแหน่ง  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้าน
ทักษะดิจิทัล 

บุคลากรมีกรอบความคิดและทักษะที่จําเป็นที่จะ
สนับสนุนการดําเนินบทบาทและพฤติกรรมที่
คาดหวังของบุคคลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

การสร้างความพร้อมที่จะปฏิ บั ติ งานตาม
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของ
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถ
นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ด้านที่ 5  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และ
 จริยธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างสมรรถนะตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

บุคลากรได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสํานึกมีการ
ตัดสินใจและใช้อํานาจบนหลักคุณธรรม จริยธรรม 

การเสริมสร้างบุคลากรให้ยึดมั่นในความถูกต้อง
และจริยธรรม 
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ความสอดคล้องของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลกับแผนยุทธศาสตร์และนโยบายต่าง ๆ 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร์การบริหาร 
ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทนุมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริต

 ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทลั 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพ้ร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 

และสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพทีส่อดคล้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง Thailand 4.0 

นโยบายด้านที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความรู้ ทักษะ 
วิชาชีพ และความก้าวหน้าตามสายงาน

และเส้นทางอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านทักษะดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสรมิสร้าง
สมรรถนะตามหลักธรรมาภิบาล 
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เป้าประสงค์ :   บุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ
 บุคลากรส่วนท้องถิ่น  
กลยุทธ์ : การสร้างและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการให้แก่บุคลากร 
ประเด็นการพัฒนา : ด้านที่ 1 ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

 

โครงการ/กิจกรรม/ 
หลักสูตรการพัฒนา 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลาดําเนนิการ 
งบประมาณในการดําเนนิการ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1.  หลักสูตรด้านความรู้พื้นฐานในการ
 ปฏิบัติราชการ 

ร้อยละของบุคลากรที่ ได้ รับ
การบรรจุแต่งตั้งใหม่ได้รับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 100 การปฐมนิเทศ ภายใน 6 เดือน นับแต่
วั น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร บ ร ร จุ
แต่งตั้ง 

40,000 40,000 40,000 ทุกส่วนราชการ 

2. การจัดทําคู่มือข้าราชการบรรจุใหม่ ร้อยละความสําเร็จของการ
จัดทําคู่มือข้าราชการบรรจุ
ใหม่ 

ร้อยละ 100 คู่มือการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2564 - 
2566 

- - - สป. 

รวม 40,000 40,000 40,000  

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
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เป้าประสงค์ :   บุคลากรในตําแหน่งและสายงานต่าง ๆ มีคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงและการสร้างนวัตกรรมโดยยึดหลัก
 สมรรถนะ  (Competency) และการพัฒนาขีดความสามารถ (Capability)  
กลยุทธ์ : การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
ประเด็นการพัฒนา : ด้านที่ 2 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตําแหน่ง  
 ด้านที่ 3 ด้านการบริหาร 
 ด้านที่ 4 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

 

โครงการ/กิจกรรม/ 
หลักสูตรการพัฒนา 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลาดําเนนิการ 
งบประมาณในการดําเนนิการ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

2. หลักสูตรด้านการพัฒนาเกี่ยวกับ
 งานในหน้าที่รับผิดชอบ 

ร้อยละจํานวนสายงานที่ได้รับ
การพัฒนา 

ร้อยละ 90 อบรม/ฝึกอบรม/ 
e-learning/ 

การเรียนรู้และ
พัฒนาขณะ
ปฏิบัติงาน 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 112,100 112,100 112,100 ทุกส่วนราชการ 

3. หลักสูตรด้านความรู้และทักษะ
 เฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 

ร้อยละจํานวนสายงานที่ได้รับ
การพัฒนา 

ร้อยละ 90 อบรม/ฝึกอบรม/ 
e-learning 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 112,100 112,100 112,100 ทุกส่วนราชการ 

4. หลักสูตรด้านการพัฒนาตนเองและ
 พัฒ นา วิช า ชีพ สํ าห รับ ผู้ ดํ า รง
 ตําแหน่งครู 

ร้อยละบุคลากรสายงานการ
สอน (ครู) ที่ได้รับการพัฒนา
ตนเองและพัฒนาวิชาชีพตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ท. กําหนด 

ร้อยละ 90 อบรม/ฝึกอบรม/ 
e-learning 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

53,100 53,100 53,100 กศ. 

7. หลัก สูตรที่  ก .ท . กําหนดให้ ใช้
 เป็นคุณสมบัติในการเลื่อนระดับที่
 สูงขึ้น 

ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาในหลักสูตรที่           
ก .ท . กํ า ห น ด ใ ห้ ใ ช้ เป็ น
คุณสมบัติในการเลื่อนระดับที่

ร้อยละ 100 ฝึกอบรม ในโอกาสแรกที่มีการเปิด
การฝึกอบรมในหลักสูตรที่
กําหนด 

160,000 160,000 160,000 ทุกส่วนราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาความรู้ ทักษะ วิชาชีพ และความก้าวหน้าตามสายงานและเส้นทางอาชีพ 
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โครงการ/กิจกรรม/ 
หลักสูตรการพัฒนา 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลาดําเนนิการ 
งบประมาณในการดําเนนิการ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

สูงขึ้น 
8. หลักสูตรด้านการบริหาร ร้อยละของจํานวนบุคลากรใน

ตําแหน่งสายงานผู้บ ริหารที่
ได้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 90 อบรม/ฝึกอบรม/ 
e-learning 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 

   ทุกส่วนราชการ 

รวม     
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เป้าประสงค์ :   บุคลากรมีกรอบความคิดและทักษะที่จําเป็นที่จะสนับสนุนการดําเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคคลในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น        
 รัฐบาลดิจิทัล  
กลยุทธ์ : การสร้างความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนําเทคโนโลยี
 ดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประเด็นการพัฒนา : ด้านที่ 2 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตําแหน่ง  
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
หลักสูตรการพัฒนา 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลาดําเนนิการ 
งบประมาณในการดําเนนิการ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. หลักสูตรด้ านการพัฒนาทักษะ
 ดิจิทัล 

ร้อยละจํานวนสายงานที่ได้รับ
การพัฒนา 

ร้อยละ 90 อบรม/ฝึกอบรม/ 
e-learning 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง    ทุกส่วนราชการ 

รวม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านทักษะดจิิทัล 
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เป้าประสงค์ :   บุคลากรได้รับการพัฒนาและปลูกจิตสํานึก มีการตัดสินใจและใช้อํานาจบนหลักคุณธรรม จริยธรรม  
กลยุทธ์ : การเสริมสร้างบุคลากรให้ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
ประเด็นการพัฒนา : ด้านที่ 5 ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม/ 
หลักสูตรการพัฒนา 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการพัฒนา ระยะเวลาดําเนนิการ 
งบประมาณในการดําเนนิการ 

(บาท) ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละจํานวนสายงานที่ได้รับ
การพัฒนา 

ร้อยละ 90 อบรม/ฝึกอบรม/ 
e-learning 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 112,100 112,100 112,100 ทุกส่วนราชการ 

2. การจัดทํ า โครงการเส ริมสร้าง
 คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากร 

ร้อยละความสํ าเร็จในการ
จัด ทํ า โครงการเส ริมส ร้า ง
คุณธรรม  จริยธรรม ให้ แก่
บุคลากร 

ร้อยละ 100 อบรม/บรรยาย 
 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - - - สป. 

รวม 112,100 112,100 112,100  

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างสมรรถนะตามหลักธรรมาภิบาล 
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  เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือจึงได้กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 โดยให้ผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับดําเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาดังกล่าว ดังน้ี 
 
 5.1 หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 

(๑) ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้าย หรือโอนมาดํารงตําแหน่ง        
ซ่ึงอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

(๓) การพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาน้ัน ผู้บังคับบัญชาอาจเป็นผู้ดําเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้
ท่ีเหมาะสมดําเนินการโดยเลือกวิธีท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชารายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม ซ่ึงอาจ
ใช้วิธีการฝึกฝึกอบรมวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยพิจารณาดําเนินการหาความจําเป็น ในการพัฒนาจากการ
วิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเอง 

 
 5.2 ขั้นตอนการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  

5.2.1 การเตรียมการและการวางแผน  
(1) การหาความจําเป็นในการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึงการศึกษา

วิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 

(2) ประเภทของความจําเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

5.2.2 การดําเนินการพัฒนา 
(1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เม่ือผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจําเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนํา
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 

(2) วิธีการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่างโดยอาจจัดทําเป็นโครงการเพื่อดําเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ
หน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนท่ีมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดําเนินการ 

 

ส่วนท่ี 5 
การตดิตามและประเมินผล 
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5.2.3 การติดตามและประเมินผล 
ให้ผู้บังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มีการประเมินผลการพัฒนา 

เม่ือผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว ท้ังนี้ ให้ผู้บังคับบัญชารายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบด้วย 

 
 5.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 

ขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการ 

ติดตามและประเมินผล 
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 

1. ก่อนการเข้า
 รั บ ก า ร
 พัฒนา 

1. แบบแสดงเจตจํานงของ
 เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินในการนํา
 ค ว าม รู้  ค ว า ม ส าม า รถ 
 ทักษะ และสมรรถนะ ท่ี
 ได้รับจากการเข้ารับการ
 ฝึ ก อ บ ร ม ไป ใช้ ใน ก า ร
 พั ฒ น า ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น 
 (รายละเอียดตัวอย่างตาม
 ภาคผนวก) 
2. แบบประเมินเพื่อคัดเลือก
 บุคลากรก่อนการเข้า รับ
 การพัฒนา (รายละเอียด
 ตัวอย่างตามภาคผนวก) 

1. เพื่ อให้ทราบถึงเจตจํานง
 ขอ งบุ ค ล าก รใน กา รนํ า
 ค ว า ม รู้  ค ว า ม ส าม า รถ 
 ทักษะ และสมรรถนะ ท่ี
 ได้ รับจากการเข้ารับการ
 ฝึ ก อ บ ร ม ไป ใช้ ใ น ก า ร
 พัฒนาการปฏิบัติงาน 
2.  เพื่อให้ทราบถึงระดับความ
 คาดหวัง ความคุ้มค่าและ
 ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ี จ ะ ไ ด้ รั บ        
 ก่อน ก า ร เ ข้ า รั บ ก า ร
 พัฒนา 

1. ผู้บังคับบัญชา 
2. ผู้ใต้บังคับบัญชา 

2. หลังการเข้า
 รั บ ก า ร
 พัฒนา 

1.  แ บ บ ติ ด ต า ม แ ล ะ
 ป ระ เมิ น ผ ลการพั ฒ น า
 (รายละเอียดตัวอย่างตาม
 ภาคผนวก) 
2.  รายงานผลการฝึกอบรม 
3.  เอกสารเผยแพร่ความ รู้
 ใ ห้ แ ก่ บุ ค ล า ก ร 
 อย่างน้อยทุก 3 เดือน 

1. เพื่ อ ใ ห้ ท ร า บ ถึ งร ะ ดั บ
 ความรู้  และประโยชน์ที่
 ได้ รับหลังการเข้ารับการ
 พัฒนา 
2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่
 ได้ รับจากการเข้ารับการ
 พัฒนาให้แก่บุคลากรใน
 หน่วยงาน 

1. ผู้บังคับบัญชา 
2. ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
 5.4 การรายงานและประเมินผล 

กําหนดให้ งานการเจ้าหน้าที่ สํานักปลัดเทศบาล  เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ มีหน้าที่รวบรวม 
รายงาน และประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
2566 ต่อนายกเทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 
 
 
 



ห น้ า  | 40 

 

 5.5 ความต่อเน่ืองของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการใช้บังคับแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 - 2566 แล้ว ให้เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง 3 ปี ด้วย 

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




