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ค ำน ำ 

  กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือยนั้น  ได้ค ำนึงถึงภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  เพ่ือพัฒนำให้บุคลำกรรู้ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร หลักและวิธีปฏิบัติรำชกำร 
บทบำทและหน้ำที่ของตนเองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทำงปฏิบัติตน                  
เพ่ือเป็นพนักงำนเทศบำลที่ดีโดยได้ก ำหนดหลักสูตรกำรพัฒนำส ำหรับบุคลำกรแต่ละต ำแหน่ง  ให้ได้รับกำรพัฒนำ                
ในหลำยๆ มิติ  ทั้งในด้ำนควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ด้ำนกำรพัฒนำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบด้ำนควำมรู้
และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่งด้ำนกำรบริหำรและด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือพัฒนำศักยภำพ                
ของบุคลำกรให้สอดคล้องกับบทบำท และภำรกิจของเทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือย  ต่อไป 

 
 
 
 
                  เทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือย    
        อ ำเภอศรีบุญเรือง    จังหวัดหนองบัวลำภู 
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1. หลักการและเหตุผล 
  กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภำพ  สำมำรถแข่งขันได้ทั้งในระดับพ้ืนที่  และระดับสำกล  
เป็นสิ่งที่มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งกำรแข่งขันไร้พรมแดน  (Globalization)  โดยต้องอำศัยควำมรู้
ควำมสำมำรถของบุคลำกร  องค์ควำมรู้  และกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล คือ  ปัจจัยส ำคัญที่ช่วยให้องค์กร
มีกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศได้ 
 

  เทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือย  เป็นหน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่มีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจที่
ชัดเจนมำกที่สุด  ซึ่งท ำให้แนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว  ทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น  บุคลำกรหรือพนักงำน
เทศบำล  จึงมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อปัจจัยดังกล่ำว  เพรำะบุคลำกรต้องเป็นบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  ทั้งด้ำน
วิชำกำร  เทคโนโลยีเกี่ยวข้องด้ำนเศรษฐกิจ  กำรเมือง  โดยต้องอำศัยกฎ  ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ  เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนหน้ำที่ 
 

  ดังนั้น  เทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือย  จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำก ร
ประจ าปีงบประมาณ  256๔ – 256๖  ขึ้น เพ่ือให้มีประสิทธิภำพและมีระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรให้
ทันสมัย  และมีมำตรฐำนของกำรให้บริกำรประชำชนทุกๆ ด้ำน  รวมทั้งเป็นกำรเพ่ิมทักษะ  ควำมรู้ให้ทันกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมีควำมรู้ด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม  กำรเมือง  กำรปกครอง  และสำมำรถน ำมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนในองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(2540,หน้า154)ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการ
ด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะปฏิบัติ   หรือให้มี
ความรู้ความสามารถสูงขึ้นซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์  2 ประการคือ  เพ่ือให้บุคลากร                        
มีความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการดาเนินการ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการท างานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน 
อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่ งขึ้นการพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้าง                              
และเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน ในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถทักษะอุปนิสัยทัศนคติท่ีดีและวิธีในการท างานอัน
จะน าวิธีไปสู่ประสิทธิภาพ ในการท างาน 
  เคนนีและรายด์(Kenney&Ried,1986,p.3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการต่างๆ                         
ที่ด าเนินการเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถท างานในหน้าที่              
ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที ่
  โดยสรุปแล้วการพัฒนาบุคลากรคือการด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้การด าเนินการต่างๆ ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
3. วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
      3.1  เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านความคิดมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดีมีจิตส านึก             
ในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบรู้วิธีคิดที่ถูกต้องมีทักษะในการใช้ความคิด(ConceptualSkills)เพ่ือการ
บริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
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  3.2  เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนัก                     
รู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อื่นมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน(HumanSkills)เพ่ือบริหารและ ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล 
  3.3  เพ่ือพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านงานมุ่ งมั่นที่จะเป็นคนเก่งมีทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน(TechnicalSkills)  โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการ ภายใต้                     
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลโนนสูงเปลือยและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นเพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผลรวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ของหน่วยงานต่างๆ  ทีใ่ห้ความร่วมมือ
และประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิผล 

๔. เป้าหมายในการพัฒนา 
  4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทักษะคุณธรรมและจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานในปี   256๔–256๖  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
  4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรมีความรู้ความช านาญในการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีงบประมาณ  256๔-256๖  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  90 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 
  4.3 เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
            เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลักดันให้   
การบริหารงานของเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือยบรรลุตามเป้าหมาย 
 

๕. ขอบเขตและแนวท างานในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
       เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔–๒๕๖๖ ตามค าสั่งเทศบาลโนนสูงเปลือยที ่442 /256๓ ลงวันที่ 11  สิงหาคม  256๓  ประกอบด้วย 
  - นายกเทศมนตรี  ประธานกรรมการ 
  - ปลัดเทศบำล  กรรมกำร 
  - ผู้อ ำนวยกำรกอง กรรมกำร 
  - นักทรัพยำกรบุคคล กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  โดยคณะกรรมกำรดังกล่ำวข้ำงต้น ร่วมพิจำรณำจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรในสังกัดให้ครอบคลุม  
ดังนี้ 
  5.1  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาวิธีการพัฒนาระยะเวลา และงบประมาณ               
ในการพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่ง  และระดับต าแหน่งในแต่ละสายงานที่ด ารงอยู่                
ตามกรอบแผนอัตรากาลัง  3  ปี 
  5.2  พิจารณาหลักสูตรที่บุคลากรในสังกัดต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  หรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรอาจประกอบด้วย 
   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
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   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากรวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็น และความ
เหมาะสมอาจประกอบด้วย 
   (1) การปฐมนิเทศ 
   (2) การฝึกอบรม 
   (3) การศึกษาหรือดูงาน 
   (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
   (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
  5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรหรือแต่ละวิธีการ                
ส าหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลให้ครอบคลุมโดยค านึงถึงความประหยัด
คุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  5.5 พิจารณาก าหนดแนวท างานการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติ 
ราชการ  ให้กับบุคลากรในสังกัดอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
   (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
   (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
   (4) การบริการเป็นเลิศ 
   (5) การท างานเป็นทีม 
  5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร KM (KnowledgeManagement)ในเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย
เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (learningorganization) ในทุกวาระทุกโอกาสเพ่ือสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ                  
ในตัวบุคลากรและน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 

๖. ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  6.2  ประชุมคณะกรรมการทบทวนวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ก าหนดเป้าหมาย แนวท างาน             
ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดของเทศบาลโนนสูงเปลือย 
  6.3  เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย และส่งคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  6.4 จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาล                     
จังหวัดหนองบัวล าภู ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตรากาลัง 3 ปี 
  6.5 ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลและจัดส่งแผนให้อ าเภอและจังหวัดและ ส่วนราชการใน
สังกัด 
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แนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

 
 

 ความส าเร็จของการพฒันาข้ึนอยู่กับ......ตัวเอง นักทรัพยากรบุคคล ผู้บังคับบัญชา 
ผู้บริหารองค์กร  

 การโต้คารม 

 การเล่นเกมส์ท่ีถูก

ออกแบเฉพาะด้านนี้ 

 การทดลองท า 

 การวิเคราะห์ตนเอง 

 

  กรณีตัวอย่าง 

 การสาธิต 

 การเล่นตาม

บทบาท 

 วีดีโอ และการ

ฝึกฝน 

 การทดลองท า 

 การเรียนรู้ทฤษฎี 

  อ่านบทความ 

  ฟังบรรยาย 

 ดูแผนผัง 

 ฟังจากสื่อต่างๆ 

 จัดกลุ่มเรียนรู้ 

 

  พัฒนาทักษะ   พัฒนาความรู ้   พัฒนาทัศนคต ิ
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๗. ปัญหาและแนวท างานในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม(SWOTAnalysis) เป็นเครื่องมือในกำรประเมินสถำนกำรณ์ส ำหรับองค์กร
ซึ่งช่วยผู้บริหำรก ำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรจำกสภำพแวดล้อมภำยใน โอกำส และอุปสรรค จำกสภำพแวดล้อม
ภำยนอก  ตลอดจนผลกระทบจำกปัจจัยต่ำงๆ ต่อกำรท ำงำนขององค์กร กำรวิเครำะห์ SWOTAnalysis เป็นเครื่องมือ               
ในกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์เพ่ือให้ผู้บริหำรรู้จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกำส  และอุปสรรค์ขององค์กร  ซึ่งจะช่วยให้ทรำบว่ำ
องค์กรได้เดินท ำงำนมำถูกทิศ  และไม่หลงทำง นอกจำกนี้ยังบอกได้ว่ำองค์กรมีแรงขับเคลื่อนไปยังเป้ำหมำยได้ดีหรือไม่                  
มั่นใจได้อย่ำงไรว่ำระบบกำรท ำงำนในองค์กรยังมีประสิทธิภำพอยู่มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่ำงไรซึ่งกำรวิเครำะห์
สภำวะแวดล้อม SWOTAnalysis มีปัจจัยที่ควรน ำมำพิจำรณำ 2 ส่วนดังนี้ 
ปัจจัยภำยใน (InternalEnvironmentAnalysis) ได้แก่ 
  S มาจาก Strengths 
  หมำยถึง  จุดเด่นหรือจุดแข็งซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัยภำยในเป็นข้อดีที่เกิดจำก สภำพแวดล้อมภำยใน
องค์กร  เช่น  จุดแข็งด้ำนก ำลังคน  จุดแข็งด้ำนกำรเงิน  จุดแข็งด้ำนกำรผลิต  จุดแข็งด้ำนทรัพยำกรบุคคล  องค์กร
จะตอ้งใช้ประโยชน์จำกจุดแข็งในกำรก ำหนดกลยุทธ์ 
  W มาจากWeaknesses 
  หมำยถึง  จุดด้อยหรือจุดอ่อน  ซึ่งเป็นผลมำจำกปัจจัยภำยในเป็นปัญหำหรือ ข้อบกพร่องที่เกิดจำก
สภำพแวดล้อมภำยในต่ำงๆขององค์กรซึ่งองค์กรจะต้องหำวิธีในกำรแก้ปัญหำนั้นปัจจัยภำยนอก
(ExternalEnvironmentAnalysis) ได้แก่ 
  O มาจากOpportunities 
  หมำยถึง  โอกำสเป็นผลจำกกำรที่สภำพแวดล้อมภำยนอกขององค์กรเอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนขององค์กรโอกำสแตกต่ำงจำกจุดแข็ง  ตรงที่โอกำสนั้นเป็นผลมำจำกสภำพแวดล้อมภำยนอก  แต่จุดแข็งนั้น
เป็นผลมำจำกสภำพแวดล้อมภำยในผู้บริหำรที่ดีจะต้องเสำะแสวงหำ โอกำสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จำกโอกำสนั้น 
  T มาจาก Threats 
  หมำยถึง  อุปสรรคเป็นข้อจ ำกัดที่เกิดจำกสภำพแวดล้อมภำยนอกซ่ึงกำรบริหำรจ ำเป็นต้องปรับกลยุทธ์
ให้สอดคล้องและพยำยำมขจัดอุปสรรคต่ำงๆที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 
 

  กำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยในภำยนอก (SWOT) ของบุคลำกรในสังกัดเทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือยจุดแข็ง
(S : Strength) 
  1. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 
  2. คณะผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารระดับหน่วยงานสามารถปรึกษาให้คาแนะน าในการปฏิบัติงานได้
ทันที 
  3. บุคลากรอยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 
  4. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี 
  5. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่จึงสะดวกต่อการประสานงาน 
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ซึ่งกันและกัน 

จุดอ่อน(W : Weakness) 
๑. กำรปฏิบัติงำนภำยในส่วนรำชกำรและระหว่ำงส่วนรำชกำรยังขำดควำมเชื่อมโยงเก้ือหนุน 
 
๒. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนยังขำดควำมรู้ที่เป็นระบบและเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำน 
๓. เจ้ำหน้ำที่มีควำมตระหนักในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่องำนที่ปฏิบัติค่อนข้ำงน้อย 
๔. ขำดกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและพัฒนำแนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือ

ให้เกิดสิ่งจูงใจและขวัญก ำลังใจที่จะท ำให้ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ทุ่มเทก ำลังกำยและควำมคิดในกำรปฏิบัติงำน 

  โอกาส (O : Opportunity) 
  1. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้นตามแผน 
  2. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้นตามล าดับตามแผนกระจายอ านาจและการจัดเก็บรายได้
เองของเทศบาล 
  3. กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอื้อต่อการบริหารงานของเทศบาล 
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นผู้นาการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่นให้มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  5. ผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  6. สามารถรองรับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการหรือท้องถิ่นอ่ืนในการแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  7. มีความพร้อมส าหรับรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการอ่ืน 
  8. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในต าบล 
  9. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชน 
 

  อุปสรรค (T : Threat) 
  1. อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
  2. การให้ความเป็นอิสระ  เทศบาลยังไมเ่ต็มที่ยังต้องอยู่ภายใตก้ารก ากับควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 
  3. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นงบประมาณ
ค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง 
  4. มีระเบียบ กฎหมายใหม่ ๆ จ านวนมาก ท าให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
  5. ปัญหาสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาใหม่เนื่องจากความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน            
จากการวิเคราะห์ความรู้ความสามารถของอัตราก าลังที่มีอยู่ในหลักการวิเคราะห์ SWOTAnalysis แล้ว เทศบาลต าบล
โนนสูงเปลือยได้มีการก าหนดกลยุทธ์หรือแนวท างานในการพัฒนาระบบการบริหารงาน บุคคลขององค์กรในระยะ 3 ปี 
(พ.ศ.256๔-256๖)  ต่อไป 
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๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลโนนสูงเปลือย 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 
กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
        การสื่อสารและแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 

 
   ส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารหรือถ่ายทอดนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่2 
        การพัฒนาทักษะความรู้ และฝึกอบรม 
 

   
    พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็น 
ในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่3 
      การเสริมสร้างวินัย จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ 
 

    
      ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 
มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่4 
    การส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเสริมสร้าง 
ขวัญกาลังใจและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
 

     
    กิจกรรมสร้างความผูกพันและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
การก าหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒนา 
  1. เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือยได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรทุกระดับชั้นมาก าหนดเป็นสมรรถนะ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัดซึ่งเทศบาลโนนสูงเปลือย  ได้ประกาศใช้
เป็นตัวก าหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุก  6  เดือน  ดังนี้ 
  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  การบริการเป็นเลิศ 
  การท างานเป็นทีม 
  2.  ต าแหน่งบริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่นเป็นสายงานของผู้บริหารเทศบาล                
โนนสูงเปลือยได้ก าหนดแนวท างานการส าหรับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต  พร้อมกับ
เตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้ 
  การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
  ความสามารถในการเป็นผู้น า 
  ความสามารถในการพัฒนาคน 
  การคิดเชิงกลยุทธ์ 
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  3. ต าแหน่งอ่ืนที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการ  เทศบาลโนนสูงเปลือย                  
ได้ก าหนดสมรรถนะประจ าสายงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ดารงต าแหน่งอยู่ตามสายงานประจ า
ของแต่ละต าแหน่งยกเว้นพนักงานจ้างบางต าแหน่งซึ่งเป็นไปตามประกาศของเทศบาลโนนสูงเปลือย ในเรื่องของ  
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีและต้องด าเนินการทุก 6 เดือนเช่นกัน 
 

๙. การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล 
  แผนพัฒนำรำยบุคคล(IndividualDevelopmentPlan:IDP) หมำยถึง กรอบหรือแนวท ำงำน             
ที่จะช่วยให้บุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถปฏิบัติงำนได้บรรลุตำมเป้ำหมำยในสำยอำชีพของตนโดยมี วัตถุประสงค์
หลักในกำรพัฒนำจุดอ่อน(weakness) และเสริมจุดแข็ง(Strength) ของบุคลำกรในหน่วยงำน แผนพัฒนำรำยบุคคล
หรือเรียกสั้นๆ ว่ำ IDP จึงเป็นแผนส ำหรับกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้มี คุณสมบัติควำมสำมำรถ
และศักยภำพในกำรท ำงำนส ำหรับต ำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนำคตหรือตำมเส้นท ำงำนควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
(CareerPath)ที่เทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือยก ำหนดขึ้น  ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
(PerformanceAppraisal) เพ่ือกำรเลื่อนต ำแหน่งงำนหรือกำรปรับเงินเดือน  และกำรให้ผลตอบแทนในรูปแบบ
ต่ำงๆ  แต่เมื่อได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมกรอบ IDP อย่ำงเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐำนของระดับควำมรู้
ควำมสำมำรถหรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชำคำดหวังมีกำรพูดคุยสื่อสำรแบบสอนท ำงำนเป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลง  ในกำร
เรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรเชื่อมโยงควำมต้องกำรของพนักงำนรำยบุคคลให้ตอบรับหรือ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในระดับหน่วยงำนย่อย  และส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กำรได้  กำรจัดท ำ
แผนพัฒนำรำยบุคคลของเทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือยมีเจตนำรมณ์ส ำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหำร
พนักงำนเทศบำลจำกเดิมที่เน้นพัฒนำพนักงำนเทศบำลให้มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนมำเป็นกำรให้พนักงำน
เทศบำลเป็นผู้รู้รอบรู้ลึก  และเป็นแรงผลักดันต่อควำมส ำเร็จของเทศบำลโนนสูงเปลือย  รวมทั้งให้พนักงำนเทศบำล
ปฏิบัติงำนโดยมุ่งเน้นที่ประชำชน  และสัมฤทธิ์ผลบุคลำกรเทศบำลโนนสูงเปลือย  จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบำทวิธีคิด
และวิธีปฏิบัติงำนรวมถึงกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของตนเองให้สำมำรถตอบสนองต่อภำรกิจของหน่วยงำน         
ได้อย่ำงรวดเร็ว และมีประสิทธิภำพโดยมุ่งเน้นกำรน ำหลักสมรรถนะมำประกอบในกำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกร
บุคคล  เพ่ือให้บุคลำกรมีพ้ืนฐำนสมรรถนะตำมที่เทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือยก ำหนด  ด้วยเหตุนี้  เทศบำลต ำบล   
โนนสูงเปลือย  จึงจ ำเป็นต้องมีกำรด ำเนินกำรในเรื่องกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นรำยบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภำพ
ให้แก่บุคลำกรทุกระดับชั้นหำกมีกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรพัฒนำรำยบุคคลอย่ำงเป็นระบบ  และต่อเนื่องแล้ว
บุคลำกรของเทศบำต ำบลโนนสูงเปลือย จะมีคุณภำพคุณธรรมจริยธรรมสำมำรถปฏิบัติงำนให้เกิดผลสัมฤทธิ์             
ต่อภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยอันจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน   กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน                     
เพ่ิมค่ำจ้ำง  และค่ำตอบแทนท ำให้บุคลำกรมีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือประโยชน์ต่อเทศบำลต ำบล          
โนนสูงเปลือยยิ่งขึ้น  ต่อไป 
 

             ดังนั้น  บุคลำกรทุกระดับจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
รำยบุคคล  ประกอบด้วยควำมหมำยประโยชน์บทบำทหน้ำที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรท ำแผนพัฒนำ
รำยบุคคลรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคลซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
รำยบุคคล (IDP) ประกอบด้วย 
  1. ผู้บริหารระดับสูง –นายกเทศมนตรี 
  2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา - ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกระดับ 
  3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล 
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 บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบำทและขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังตำรำงต่อไปนี้ 
 

กลุ่มบุคคล 
 

บทบาท/ หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

นำยกเทศมนตรี  - สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหำรและบุคลำกรปฏิบัติตำม  IDP ตำมที่ ก ำหนด
ขึ้น อนุมัติให้กำรจัดท ำ IDP เป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชำจะต้อง
ปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องทุกปี  ติดตำมผลกำรจัดท ำ IDP ระหว่ำงผู้บังคับบัญชำกับ
บุคลำกร พร้อมทั้ง กำรน ำแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง  จัดสรรงบประมำณใน
กำรฝึกอบรมและพัฒนำบุคลำกรในแต่ละปีอย่ำงต่อเนื่อง 

ปลัดเทศบำล  
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
ในแต่ละสำยงำน 
ในแต่ละกอง 

- ท ำควำมเข้ำใจกับกระบวนกำรและวัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำ IDPปฏิบัติ
ตำมกระบวนกำรและขั้นตอนของ IDP ที่ ก ำหนดขึ้นประเมินขีด
ควำมสำมำรถของผู้ใต้บังคับบัญชำเพ่ือค้นหำจุดแข็งและจุดอ่อนของ
บุคลำกรในงำนที่มอบหมำยให้รับผิดชอบในปัจจุบัน 

- ท ำควำมเข้ำ ใจถึ งแหล่ งหรือช่องท ำงำนกำรเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของบุคลำกรเป็นรำยบุคคล  ก ำหนดแนวท ำงำนหรือช่อง
ท ำงำนกำรพัฒนำตนเองที่เหมำะสมกับบุคลำกรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
บุคลำกรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลำกรต้องพัฒนำ ปรับปรุงให้ดีขึ้นชี้ให้
บุคลำกรเห็นขอบเขตที่เขำสำมำรถเพ่ิมควำมรับผิดชอบมำกข้ึน 

นักทรัพยำกรบุคคล - มีส่วนร่วมในกำรประเมินควำมสำมำรถของตนเองตำมควำมเป็นจริงท ำ
ควำมเข้ำใจแผนพัฒนำรำยบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชำก ำหนดขึ้นด้วย
ควำมเต็มใจและตั้งใจ  ร่วมกับหัวหน้ำส่วนรำชกำรก ำหนดแผนฯ เป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์ในกำรพัฒนำตนเอง  หำวิธีกำรในกำรท ำให้เป้ำหมำยใน
สำยอำชีพของตนเองและผลงำนที่ รับผิดชอบประสบควำมส ำเร็จ ประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลกำรพัฒนำ
ควำมสำมำรถของตนเองจำกผู้อ่ืน 

เทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือย - ประชุมพิจำรณำให้นำยกเทศมนตรีอนุมัติ เห็นด้วยกับกำรน ำเอำ IDP มำใช้
ในเทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือย จัดเตรียมแบบฟอร์มกำรท ำ IDP ให้เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน 
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กลุ่มบุคคล 
 

บทบาท/ หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

    ออกแบบและปรับปรุงระบบกำรพัฒนำบุคลำกรรวมถึงบูรณำกำร  IDP 
 กับเครื่องมือกำรบริหำรบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
   ให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวท ำงำนกำรจัดท ำ IDP แก่ผู้บริหำร 
 ทุกส่วนรำชกำรและบุคลำกรทั่วหมด 
   ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำแนวท ำงำนกำรจัดท ำแผนIDPกับผู้บริหำรและ 
 บุคลำกร 
   ตอบข้อซักถำมเกี่ยวกับวิธีกำรจัดท ำแผน IDP 
   หำช่องท ำงำนในกำรสื่อสำรเพ่ือประชำสัมพันธ์เปลี่ยน Mindsetหรือ 
 จิตสำนึกของผู้บริหำรและบุคลำกรในกำรจัดท ำ IDP 
   ติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมแผน IDP จำกผู้บริหำรและบุคลำกร 

 
            กำรศึกษำแนวท ำงำนในกำรพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำนนั้นนอกจำกผู้บังคับบัญชำจะเป็นผู้พิจำรณำ
แนวท ำงำนกำรพัฒนำตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผ่ำนมำแล้ว ในส่วนของบุคลำกรแต่ละคนย่อมต้องทรำบ 
ขีดควำมสำมำรถของตนเอง  และต้องกำรพัฒนำตนเองในด้ำนใด  เทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือยจึงเล็งเห็นว่ำควรมีกำร
ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมของบุคลำกรในหน่วยงำนขึ้น   เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถ                 
ของบุคลำกรในหน่วยงำน  ต่อไป ซึ่งมีลักษณะแบบส ำรวจต่อไปนี้ 
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วัตถุประสงค์

แบบส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมของบุคลากร  
เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

(ประจ าปีงบประมาณ  256๔–256๖) 
 
 

      แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความต้องการในการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาล                   
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย  ซึ่งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2564-
2566 ) ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของท่านและหน่วยงานมากยิ่งข้ึน 
 

ค ำชี้แจงโปรดท ำเครื่องหมำย / และเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงที่ตรงกับข้อมูลของท่ำน 
ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  ( )   ชาย   ( )  หญิง 

2. อายุ..............................ปี 

3. อายุราชการ……………..ป ี
 

4. ต าแหน่ง ( ) นายก/รองนายก ( )   สมาชิกสภาเทศบาล 
 
5. การศึกษา 

( ) พนักงานเทศบาล
 ) ต่ ากว่าปริญญาตรี 

( )   พนักงานจ้าง    
( )    ปริญญาตรี 

 ( ) ปริญญาโท 
( ) อ่ืนๆ............................. 

( )    ปริญญาเอก 

6. สังกัดกอง/ส่วนราชการ 
( ) ส านักปลัดเทศบาล  ( ) กองคลัง  ( ) กองช่าง   
(         ) กองสาธารณสุข   ( ) กองการศึกษา  (         ) กองสวัสดิการสังคม 
 

ตอนที่ 2  ความต้องการในการฝึกอบรม หลักสูตรที่ท่านต้องการเข้ารับการอบรม (เลือกได้มากกว่า1หลักสูตร)  
( ) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

( ) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 

( ) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  

( ) หลักสูตรด้านการบริหาร 

( )  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรมตอนที่3ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
หลักสูตรที่ท่านต้องการให้เทศบาลจัดอบรมให้นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้นคือ.................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
......................................................................... ........................................................................................... .......... 
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     ตารางการพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย ประจ าปีงบประมาณ 2564–2566 
 

ต าแหน่ง 
 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ 
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

  ปลัดเทศบาล 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  เช่น  
การบริหารจัดการงานงบประมาณ  งานคลัง งานช่าง 
งานอ านวยการ งานสาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม งานสภา 
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม             
ในแต่ละโอกาส 

รองปลัดเทศบาล 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
การบริหารจัดการแผนงาน งบประมาณ การคลัง งานช่าง
งานอ านวยการงานสาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม งานสภา 
ฯลฯ 

  ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

ส านักงานปลัดเทศบาล   
หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาล 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น งานอ านวยการ   
งานบริหารงานทั่วไป งานนิติการ งานประสานงานทั่วไป 
งานสภา งานรัฐพิธี งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

  ฝึกอบรม 
 ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ 
ให้เข้าร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกาส 

นักวิเครำะห ์
นโยบำยและ
แผน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น               
งานแผนพัฒนำท้องถิ่น  กำรจัดท ำเทศบัญญัติ  ฯลฯ 

 ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 

นักทรัพยำกร 
บุคคล 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น  
งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งานประเมิน สวัสดิการ งานพัฒนา    
งานสรรหา งานเงินเดือน ค่าจ้างค่าตอบแทน งานเครื่องราช
งานเขียนโครงการ  งานฝึกอบรม งานบริการ ฯลฯ 

 ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 

นักพัฒนำ
ชุมชน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  เช่น 
งานสวัสดิการชุมชน งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาส  
งานสตรี งานพัฒนาชุมชน 

 ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 
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ต าแหน่ง 
 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ 
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

 นักประชำสัมพันธ์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งำนที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง เช่น 
กิจกรรมตำมโครงกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ข่ำว
ส่วนของหน่วยงำน เป็นต้น 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดู 
งำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 

เจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
งานประสานงานทั่วไปงานธุรการงานสารบรรณ งาน
สภา งานรัฐพิธี งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดู 
งำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร.ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดู 
งำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
งานทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เช่น   
งานประสานงานทั่วไปงานธุรการงานสารบรรณ งาน
สภา งานรัฐพิธี งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอ่ืน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดู 
งำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 

พนักงานขับรถยนต์ 
(ผู้มีทักษะ) 

1.สมรรถนะหลัก 
2.งานทีจ่ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเช่น
เรียนรู้การบ ารุงรักษาเครื่องยนต์มารยาทการ ใช้รถ  
ใช้ถนน เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู 
งาน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 

พนักงานดับเพลิง 
(ผู้มีทักษะ) 

1.สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น ประจ าระดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง 
ประจ ารถบรรทุกน้ า ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ า หรืองานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู 
งาน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 

นักการ (ผู้มีทักษะ) 1.สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 
เช่น รา่งหนังสือโต้ตอบ แจ้งเวียงหนังสือ -หรืองาน
อ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดู 
งาน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 
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ต าแหน่ง 
 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ 
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

พนักงานจ้างท่ัวไป  
คนงานทั่วไป, ภารโรง 1.สมรรถนะหลัก 

2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
เช่น งานบ ารุงรักษาต้นไม้  สนามหญ้างาน
บ ารุงรักษาเครื่องยนต์ ในเบื้องต้น 
งานออกแบบและตกแต่งต้นไม้เล็กใหญ่ ฯลฯ 

 ฝึกอบรม 
ศึกษำดู 
งำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรมใน 
แต่ละโอกำส 

กองคลัง   
ผู้อานวยการกองคลัง 1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
เช่นงานอ านวยการงานบริหารงานการคลัง  
งานงบประมาณ งานสวัสดิการงานการเงิน  
การบัญชี การจัดเก็บ งานพัสดุฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดู 
งำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรมใน 
แต่ละโอกำส 

นักวิชาการเงินและบัญชี 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
เช่นงานการเงินการบัญชีงานควบคุมฎีกา  
การเขียนฎีกาใบส าคัญ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดู 
งำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรมใน 
แต่ละโอกำส 

นักวิชาการพัสดุ 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
เช่นงานจัดซื้อจัดจ้างงานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ์ส านักงานงานวิธีการพัสดุตกลงสอบ 
ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดู 
งำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรมใน 
แต่ละโอกำส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
เช่นงานจัดเก็บงานเขียนใบเสร็จงานภาษีอากร 
งานการเงิน ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดู 
งำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรมใน 
แต่ละโอกำส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
เช่น งานจัดเก็บ งานเขียนใบเสร็จ งานภาษี 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดู 
งำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรมใน 
แต่ละโอกำส 
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ต าแหน่ง 
 

ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ 
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งเช่น
งานจัดซื้อจัดจ้างงานลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์
ส านักงานงานวิธีการพัสดุตกลงสอบ ประกวด 
ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรมใน 
แต่ละโอกำส 

กองช่าง   
ผู้อานวยการกองช่าง 1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรมใน 
แต่ละโอกำส 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรมใน 
แต่ละโอกำส 

นำยช่ำงโยธำ 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.งำนที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรมใน 
แต่ละโอกำส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ผู้ช่วยนำยช่ำงไฟฟ้ำ 1.สมรรถนะหลัก 

2.สมรรถนะประจ ำสำยงำน 
3.งำนที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรมใน 
แต่ละโอกำส 

กองการศึกษา 
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ 
 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ ำผู้บริหำร 
3.งำนที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง 
เช่น งำนบริหำรงำนกำรศึกษำ งำนอ ำนวยกำร  
งำนประเมินผลกำรศึกษำ งำนศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  
งำนโรงเรียนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งำนโครงกำร  
งำนประเพณีวัฒนธรรม งำนกำรศำสนำฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรมใน 
แต่ละโอกำส 
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ต าแหน่ง 

 

ทักษะทีต่้องพัฒนา 
วิธีการ 
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

นักวิชาการศึกษา 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
เช่นงานประเมินผลการศึกษางานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  งานโรงเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง             
งานโครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม                 
งานการศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม  
ศึกษำดูงำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 

เจ้าพนักงานพัสดุ 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง งานลงทะเบียนพัสดุ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน งานวิธีการพัสดุตกลงสอบ 
ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดู งำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 

คร ู 1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
เช่น งานการสอนการดูแลเด็กปฐมวัย การเขียน 
โครงการงานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนา
เด็ก ปฐมวัยฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 

พนักงานจ้างตามภารกิจ    
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ) 1.สมรรถนะหลัก 

2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
เช่น งานการสอนการดูแลเด็กปฐมวัย การเขียน 
โครงการงานประเมินผลการศึกษา  งานพัฒนา
เด็ก ปฐมวัยฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 

พนักงานจ้างท่ัวไป    
ผู้ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 

2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
เช่นงานการสอนการดูแลเด็กปฐมวัย การเขียน 
โครงการงานประเมินผลการศึกษา งานพัฒนา
เด็ก ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษำดูงำน 

ตำมแผนและหนังสือ 
ให้เข้ำร่วมอบรม 
ในแต่ละโอกำส 



แผนพฒันาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง  จงัหวดัหนองบวัล าภู  

 

18 
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือยประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การสื่อสารและแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติงาน 
กลยุทธ์ส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารหรือการถ่ายทอดนโยบาย 
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติในจันทร์แรก 
ของทุกเดือน 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 12 ครั้ง/ร้อยละ70 
ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 12 ครั้ง/ร้อยละ80 
ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 12 ครั้ง/ร้อยละ90 

- X X X เทศบาล
ต าบลโนน 
สูงเปลือย 

2 การประชุมประจ าเดือนระหว่างคณะ
ผู้บริหารพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 12 ครั้ง/ร้อยละ70 
ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 12 ครั้ง/ร้อยละ80 
ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 12 ครั้ง/ร้อยละ90 

- X X X เทศบาล
ต าบลโนน 
สูงเปลือย 

3 การประชุมระหว่างคณะผู้บริหารและ
หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อานวยการกอง 

ร้อยละของผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 12 ครั้ง/ร้อยละ70 
ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 12 ครั้ง/ร้อยละ80 
ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 12 ครั้ง/ร้อยละ90 

- X X X เทศบาล
ต าบลโนน 
สูงเปลือย 

4 มีการประชุมมอบนโยบายในส่วนราชการ 
หรือกอง 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 12 ครั้ง/ร้อยละ70 
ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 12 ครั้ง/ร้อยละ80 
ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 12 ครั้ง/ร้อยละ90 

- X X X เทศบาล
ต าบลโนน 
สูงเปลือย 

 
 
 
 



แผนพฒันาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง  จงัหวดัหนองบวัล าภู  

 

19 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาทักษะความรู้และฝึกอบรม 
กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ประจ า
สายงานของบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 ครั้ง/ร้อยละ70 
ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 1 ครั้ง/ร้อยละ80 
ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 1 ครั้ง/ร้อยละ90 

200,000 X X X ทุกส่วน 
ราชการและ 
หน่วยงาน 
ภายนอก 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ
หลักให้กับบุคลากร 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 ครั้ง/ร้อยละ70 
ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 1 ครั้ง/ร้อยละ80 
ปีงบประมาณ 2566 จ านวน 1 ครั้ง/ร้อยละ90 

10,000 X X X ทุกส่วน 
ราชการและ 
หน่วยงาน 
ภายนอก 

3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
ประจ าป ี2564 

ร้อยละของพนักงานบรรจุ 
ใหม่ 

อย่างน้อย 90 % 200,000 X - - ทุกส่วน 
ราชการและ 
หน่วยงาน 
ภายนอก 

4 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย 

ร้อยละผู้เข้ารับการอบรม อย่างน้อย 90 % 50,000 X - - เทศบาล
ต าบลโนน 
สูงเปลือย 

5 จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ให้แก่
บุคลากรเป็นประจ าอย่างน้อยทุก 3 เดือน 

จ านวนเรื่องท่ีจัดท า 
เอกสารเผยแพร่ 

ปีงบประมาณ 2564    จ านวน  4  เรื่อง 
ปีงบประมาณ 2565    จ านวน  5  เรื่อง 
ปีงบประมาณ 2566    จ านวน  6  เรื่อง 

- X X X เทศบาล
ต าบลโนน 
สูงเปลือย 

 



แผนพฒันาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง  จงัหวดัหนองบวัล าภู  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างวินัยจริยธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
กลยุทธ์ ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิด 

ชอบ 2564 2565 2566 
1 จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการ

ทุจริตของเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย 
จ านวนประกาศ เชิงปริมาณ 

- จัดท าประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการต่อต้านการทุจริตร้อยละ90 
เชิงประโยชน์  
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจ านงต่อต้านการทุจริต 

- X - - งาน 
บริหาร 
งาน 
บุคคล 

2 กิจกรรมมาตรการสร้างความโปรงใสใน
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล 

ร้อยละความพึง 
พอใจ 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนหนังสือท่ีประชาชนหรือหน่วยงานตรวจสอบ ตรวจสอบได้ 
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชนเชิง
ประโยชน์ 
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- X X X ทุกส่วน 
ราชการ 

3 โครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดซื้อ 
-จัดจ้าง 

ร้อยละความพึง 
พอใจ 

เชิงปริมาณ 
- ร้อยละของจ านวนโครงการที่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเชิง
คุณภาพ 
- ความพึงพอใจในการท างานของหน่วยงานจากประชาชนเชิง
ประโยชน์ 
- หน่วยงานบริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- X X X กองคลัง 
งานพัสดุ 

4 โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

ร้อยละผู้เข้ารับ
การอบรม 

อย่างน้อย 90 % 10,000 X X X เทศบาล
ต าบลโนน 
สูงเปลือย 
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แผนพฒันาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง  จงัหวดัหนองบวัล าภู  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมให้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเสริมสร้างขวัญกาลังใจและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
กลยุทธ์กิจกรรมสร้างความผูกพันและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา/ปีที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

1. กิจกรรมเทคนิคการสอนงานและสร้าง 
ระบบพ่ีเลี้ยงในองค์กร 

ร้อยละผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

บุคลากรร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90 - X X X ทุกส่วน 
ราชการ 

2. กิจกรรม 5 ส. ร้อยละผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส.ร้อยละ 90 - X X X ทุกส่วน 
ราชการ 

3. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม      ด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จ านวนกิจกรรม ปีงบประมาณ 2564   จ านวน 2 กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565   จ านวน 3 กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566   จ านวน 4 กิจกรรม 

- X X X ทุกส่วน 
ราชการ 

4. อนุญาตให้พนักงานเทศบาลได้รับการ 
ฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ ก.ท. ก าหนด 

จ านวนกิจกรรมที่ 
ส่งเสริม 

ปีงบประมาณ 2564   จ านวน 1 กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565   จ านวน 2 กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566   จ านวน 3 กิจกรรม 

- X X X ทุกส่วน 
ราชการ 

21 



แผนพฒันาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง  จงัหวดัหนองบวัล าภู  

 

 
 

ภาคผนวก 
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แผนพฒันาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ 2564-2566) เทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย อ าเภอศรีบุญเรือง  จงัหวดัหนองบวัล าภู  

 หน้า24 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพฒันาพนักงานเทศบาล   
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖) 

ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๓ 
วันท่ี    ๘    ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย 
............................................ 

 
ผู้เข้ำประชุม                   เริ่มประชุมเวลำ   ๑๔.๐๐  น. 

 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
 

1 
 
นำยจรูญ  เกลียวทอง 

 
ประธำนกรรมกำร 

 
จรูญ  เกลียวทอง 

 

 
2 

 
นำยชัยญำ  ภูพำนใบ  

 
กรรมกำร 

 
ชัยญำ  ภูพำนใบ  

 

 
3 

 
นำยสุวิทย์  วรยศ 

 
กรรมกำร 

 
สุวิทย์  วรยศ 

 

 
4 

 
นำงเยำวภำ  ทำน้อย 

 
กรรมกำร 

 
เยำวภำ  ทำน้อย 

 

 
5 

 
นำงกิตติยำ สลับศรี 

 
กรรมกำร 

 
กิตติยำ สลับศรี 

 

 
6 

 
นำยพิรพล  สุขส ำรำญ 

 
กรรมกำร 

 
พิรพล  สุขส ำรำญ 

 

 
7 

 
นำงจำรุณี โยเหลำ 

 
กรรมกำร 

 
จำรุณี โยเหลำ 

 

 
8 

 
นำงไปรยำ  เกลียวทอง 

 
กรรมกำร 

 
ไปรยำ  เกลียวทอง 

 

 
9 

 
นำงสำวศศิวรรณ มีมำก 

 
กรรมกำร 

 
ศศิวรรณ มีมำก 

 

 
10 

 
นำงวรรณภำ  จ ำปำวัตตะ 

 
กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
วรรณภำ  จ ำปำวัตตะ 

 

  
 

  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นำยจรูญ  เกลียวทอง  ประธำนคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
พนักงำนเทศบำล (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)  เป็นประธำนที่ประชุมกล่ำวเปิดประชุม  และมอบหมำยให้ 
นำยชัยญำ  ภูพำนใบ   ปลัดเทศบำลต ำบลโนนสูงเปลือย   ด ำเนินกำรประชุม   โดยมีวำระกำรประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นำยชัยญำ  ภูพำนใบ - แจ้งเรื่องกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล (ปีงบประมำณ 
ปลัดเทศบำล  พ.ศ. ๒๕๖๔–  ๒๕๖๖)  ตำมค ำสั่งเทศบำล  ที่ 442/๒๕๖๓  ลงวันที่ 11 สิงหำคม  
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   ๒๕๖๓  เพ่ือให้เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพนักงำนเทศบำลจังหวัดหนองบัวล ำภู  
   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนเทศบำล 
มติที่ประชุม     - รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   -  ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อพิจารณา 
นำยชัยญำ  ภูพำนใบ -  กำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนเทศบำล (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖)  เพ่ือให้
ปลัดเทศบำล  เป็นไปตำมระเบียบกำรบริหำรงำนบุคคลที่ก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพัฒนำบุคลำกร 
   ท้องถิ่น ต้องมีกำรพัฒนำครอบคลุมทั้ง  ๕  ด้ำน ได้แก่ 

 ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 ๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
 ๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
 ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
 ๕.  ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
 

 -  ให้นางวรรณภา  จ าปาวัตตะ    กรรมการ/ เลขานุการ    เปน็ผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการ 
  จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)  

นำงวรรณภำ  จ ำปำวัตตะ - กำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบล (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ –  ๒๕๖๖) นั้น 
นักทรพัยำกรบุคคล    จะต้องมีควำมสอดคล้องกับแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี  (ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖)   

  และเทศบัญญัติฯ ของ  ดังนั้นเพ่ือให้กำรพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่นมีกำรพัฒนำทั้งองค์กรและ
  ต่อเนื่อง จึงร่ำงโครงกำรฝึกอบรม/พัฒนำบุคลำกร ให้คณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
  พนักงำนเทศบำลพิจำรณำและแก้ไขเพ่ิมเติมโครงกำรให้เหมำะสมกับองค์กร โดยมีรำยละเอียด 
  ดังนี้  

๑. หลักสูตรปลัดเทศบำล (นักบริหำรงำนเทศบำล) 
๒. หลักสูตรรองปลัดเทศบำล(นักบริหำรงำนเทศบำล) 

   ๓.  หลักสูตรหัวหน้ำส ำนักปลดั (นักบริหำรงำนทั่วไป) 
   ๔.  หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรกองคลัง (นักบริหำรงำนคลัง) 
   ๕.  หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง (นักบริหำรงำนช่ำง) 
   ๖.  หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ (นักบริหำรงำนกำรศึกษำ) 
   ๗.  หลักสูตรผู้อ ำนวยกำรกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหำรงำนสำธำรณสุข) 
   ๘.  หลักสูตรเจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
   ๙.  หลักสูตรนิติกร 
   ๑๐.  หลักสูตรนักทรัพยำกรบุคคล 
   ๑๑. หลักสูตรนักประชำสัมพันธ์ 
   ๑๒.  หลักสูตรเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
   ๑๓.  หลักสูตรนักวิชำกำรเงินและบัญชี 
   ๑๔.  หลักสูตรนักวิชำกำรพัสดุ 
   ๑๕.  หลักสูตรเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 
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