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1.๑  หลักการและเหตุผล 
 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)   
โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมา         
ภิบาล คือ ปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกีย่วกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลลงวันที่11พฤศจิกายน 2545 หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หลักและวิธีปฏิบัติราชการบทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดีโดยเทศบาลต้อง
ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก าหนดเช่น
การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรมการฝึกอบรม
ทางไกลหรือการพัฒนาตนเองก็ได้หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระท าได้ทั้งนี้ เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตร          
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาล
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมการพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เทศบาล
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆได้และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.เทศบาล) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) เทศบาลต้นสังกัดหรือส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัดหรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้เทศบาล
จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 

 
  
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลต าบลนาจะหลวยจะเป็นการพัฒนาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  
มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือ
การเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลต าบลนาจะหลวยที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตร ี

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
น 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สัง่การ /วางแผน/วนิิจฉยั 

 

 

 

 

ประเมินผล 



 
 

1.3 วิสัยทศัน์การบริหารงานบุคคลเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 

“มุ่งมั่นสรรหา พัฒนาระบบจูงใจ เสริมสร้างการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรม น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้” 
 

พันธกิจ 
1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยยึดหลักสมรรถนะ (Competency – Based 

Recruitment and Selection) 
2. พัฒนาบุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ ด้วยรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
3. ธ ารงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพและศักยภาพ 
4. จัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล ที่เป็นธรรมและเหมาะสม 
5. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการ

บริหารจัดการ 

 ในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก าหนดโดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
มีระยะเวลา 3 ปีตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาลนั้น 

นายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

-สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
-ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

-วางแผนอัตราก าลัง 
-สรรหา 
-ประเมินผล/รายงาน 



 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวเทศบาลต าบลนาจะหลวย  อ าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 ขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ  เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ  
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล         
งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่างฯ 

(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน  เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลต าบลนาจะหลวย ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน 
ทันสมัย  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดง
แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ  ความคาดหวัง และความ
ต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมิน  
โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา 
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งทั้งหมด
เป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพ     
การพัฒนาอยู่จุดไหน ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้   
โดยใช้เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength  - S) จุดอ่อน (Weak 
- W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Oppotunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)  เป็นเครื่องมือ ดังนี้ 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 



๑. มีความพร้อมด้านงบประมาณสูง 
๒. มีความเป็นอิสระในการเลือกสถาบัน/

หลักสูตร  
๓. มีความเป็นอิสระในการเลือกวิธีการพัฒนา

บุคลากร 
๔. บุคลากรมีความต้องการได้รับการพัฒนาด้าน

ต่าง ๆ 
๕. มีวิธีการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายรูปแบบ 

1. บุคลากรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
2. บุคลากรขาดความมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนาตนเอง       

ที่ต่อเนื่อง 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

1. ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความส าคัญ   
เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทุกด้าน 

2. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา        
และสถาบันอ่ืน ๆ ให้ความส าคัญ          
และความร่วมมือในการจัดฝึกอบรม 

3. กฎหมาย/ระเบียบ เอ้ือต่อการพัฒนา
บุคลากร 

4. สถาบันที่จัดฝึกอบรม มีการแข่งขันกันสูง 
  

๑.  หลักสูตรฝึกอบรม บางหลักสูตร มีเนื้อหา         
การบรรยาย ไม่ตรงกับความต้องการของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
2.  หลักสูตรที่เปิดอบรม บางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการ
เข้าฝึกอบรมสูง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๒ 
เป้าหมายการพัฒนา 

********************************* 
๒.๑  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) เพ่ือการ
บริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
 
 2.เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง
และคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล 
 
 3.เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลและโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้
ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 4.เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลต าบลนาจะหลวยให้มีทักษะและความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
  4.๑  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  4.๒  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  4.๓  ด้านการบริหาร 
  4.๔  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  4.๕  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 
๒.๒   เป้าหมายของการพัฒนา 

2.2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย  อันประกอบด้วย  พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 
 2. ประชาชนต าบลนาจะหลวย  ได้รับการบริการที่ดี  สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ  
85 
 2.2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลนาจะหลวยทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

 2. ประชาชนต าบลนาจะหลวย ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 



 
 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. การพัฒนาด้านบุคลากร 
1.1 โครงการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
ต่าง ๆ 
1.2 โครงการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงาน  
 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล   
ลูกจ้างประจ า            
และพนักงานจ้าง          
ทุกคน /ทุกต าแหน่ง     
ได้รับการพัฒนาภายใน
ระยะเวลา ๓ ปี 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/           
ให้ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่
พึงกระท าได้ 

พ.ศ.๒๕61  - ๒๕๖3 ตามเทศบัญญัติ 
เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ของ 
ทต.นาจะหลวย 

 

2. ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 โครงการจัดตั้งฐานข้อมูลบุคลากรของเทศบาลต าบล       
นาจะหลวย 
 

เพ่ือให้สามารถเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย           
มีฐานข้อมูลบุคลากร        
ที่ประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน 
สามารถวางแผนการ
บริหารงานบุคคลได้อย่าง
เป็นระบบ 

ด าเนินการเอง  พ.ศ.๒๕61  - ๒๕๖3 ตามเทศบัญญัติ 
เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ของ 
ทต.นาจะหลวย 

 

 
แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมาย



เหตุ 
3. ด้านการพัฒนาระบบการสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
3.1 โครงพัฒนาระบบการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน 
และประโยชน์ตอบแทนอ่ืนให้มีประสิทธิภาพ 
3.2  โครงการเพิ่มบรรยากาศในการท างานด้วยเสียงเพลง
และกีฬา 

เพ่ือพัฒนาระบบท างาน 
และการสร้างแรงจูงใจ    
ในการท างาน 

ด าเนินการเอง  พ.ศ.๒๕61  - ๒๕๖3 ตามเทศบัญญัติ 
เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ของ 
ทต.นาจะหลวย 

 

4. การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
4.1 โครงการฝึกอบรมและเสริมสร้างระบบคุณธรรมและ
จริยธรรมอันดีงาม 
4.2 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล   
ลูกจ้างประจ า            
และพนักงานจ้าง          
ทุกคน /ทุกต าแหน่ง     
ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/           
ให้ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 

พ.ศ.๒๕61  - ๒๕๖3 ตามเทศบัญญัติ 
เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ของ 
ทต.นาจะหลวย 

 

5. ด้านการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ 
5.1  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาเทศบาลต าบล          
นาจะหลวยไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
พนักงานเทศบาล พนักงาน
ครูเทศบาล   ลูกจ้างประจ า            
และพนักงานจ้าง          
ทุกคน /ทุกต าแหน่ง       
ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องต่าง ๆ น าไปสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 

พ.ศ.๒๕61  - ๒๕๖3 ตามเทศบัญญัติ 
เรื่องงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ของ 
ทต.นาจะหลวย 

 



มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   

๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจ าทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณ
และเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
  ๑.๑ ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
  ๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
  ๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม

พัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 
มาตรการด าเนินการทางวินัย  

๑. มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้น
ว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 

๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง  ยกเว้นการ
กระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมายหรือ

ระเบียบก าหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานท่ี จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือเทศบาล 
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

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

๓.๑   หลักสูตรในการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖3) 
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนา

อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 

๑.๑รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๒พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.๒๕52 
๑.๓พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.๗พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๘กฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและการบริหาราชการแผ่นดิน 

๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
๒.๑พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒.๒พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
๒.๓พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
๒.๔พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๒.๕พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
๒.๖ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตามหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ

ต าแหน่งเช่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 



๙. พัฒนาระบบ  IT  ให้มีประสิทธิภาพ 
๑๐.เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
๑๑. มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กร 
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
๑๒.๒การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๓. จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นและมีเนื้อหาสอดคล้อง

กับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
               ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการเดียวกันได้ 

 
 ๔. ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ส่วนที ่๔ 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

********************************* 
4.1 วิธีการพัฒนา 

วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของเทศบาลต าบลนาจะหลวยก าหนดวิธีการ
พัฒนาตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการโดยใช้วิธีดังนี้ 

๑. วิธีการด าเนินการ 
  ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
  ๑.๒ การฝึกอบรม 
  ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
  ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา รวมถึงการประชุมประจ าเดือนของเทศบาล ในการ
ถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
  ๑.๕ การสอนงานการให้ค าปรึกษา 

๑.๖ การมอบหมายงาน 
๑.๗ การใหไ้ปศึกษาเพ่ิมเติมในประเทศ/ต่างประเทศ 
 

๒. แนวทางการด าเนินการ 
การด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และบุคลากรของเทศบาลต าบลนาจะหลวยนอกจากมี

วิธีการด าเนินการตามข้อ๑แล้วแนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้๓แนวทางดังนี้ 
 ๒.๑ เทศบาลต าบลนาจะหลวยด าเนินการเอง 

๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการโดยเทศบาล
จัดส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม 

๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆด าเนินการ 
 
๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 

๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
 เทศบาลต าบลนาจะหลวย  ได้จัดท าโครงการครอบคลุมตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการหลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบหลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง
หลักสูตรด้านการบริหารหลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามโครงการต่างๆ ในส่วนที่ ๕ 
 
 

 
 
 



แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 
๑.๑แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

 

การด าเนินการโดยอาจด าเนินการเองหรือร่วมกับหน่วย
ราชการอ่ืนหรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือก
รูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงานการให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 
จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



 
 

วิธีการพัฒนา  
 แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) 

 

วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การด าเนนิการ 
ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕61 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕62 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕63 
(จ านวนคน) 

เทศบาล 
ด าเนนิการเอง 

ส่งฝึกอบรม    
กับหน่วยงานอืน่ 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 

๔ 

หลักสตูรเกีย่วกับปลดัเทศบาล/รอง
ปลัดเทศบาลหรือหลักสูตรอื่น       
ที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าส านักปลดั/
ผู้อ านวยการกองหรือหลักสตูรอื่น   
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าฝา่ย
อ านวยการหรือหลักสตูรอื่น          
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร หรือหลักสูตรอืน่  
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ปลัดเทศบาล ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ฝ่ายอ านวยการ ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล   
ได้รับการฝึกอบรม                 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี   
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ได้รับการ
ฝึกอบรม อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
 
นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร
ได้รับการฝึกอบรม อย่างน้อย ๑ 
ครั้ง/ปี   
 

2 
 

 
 

5 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 

 

2 
 

 
 

5 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 

 

2 
 

 
 

5 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

๑ 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

/ 
 

 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 

 

 
 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การด าเนนิการ ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 



ปี ๒๕61 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕62 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕63 
(จ านวนคน) 

เทศบาล 
ด าเนนิการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกบั
หน่วยงานอืน่ 

๕ 
 
 
 
 

๖ 
 
 
 
 

๗ 
 
 
 

๘ 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสตูรอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษา
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนิติกรหรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักสันทนาการ 
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 

เพื่อพัฒนาทกัษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ได้รับการฝึกอบรม                 
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี  
 
 
นักวิชาการศึกษา ได้รบัการฝึกอบรม   
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี  
 
 
 
นิติกร   ไดร้ับการฝึกอบรม      
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
นักทรัพยากรบุคคล               
ได้รับการฝึกอบรม                
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
นักสันทนาการ   
ได้รับการฝึกอบรม                
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี
 
  

2 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 

 
 

 
1 
 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 

 
 

 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕61 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕62 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕63 
(จ านวนคน) 

เทศบาล 
ด าเนนิการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกบั
หน่วยงานอืน่ 



10 
 
 
 
 

๑1 
 
 
 
 

๑2 
 
 

 
 
๑3 

 
 
 
 

๑4 
 
 
 

 

หลักสตูรเกีย่วกับนักพัฒนาชุมชน/
จพง.พัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอืน่ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยัหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการพัสดุ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้หรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม อย่างน้อย  ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม อย่างน้อย  ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม อย่างน้อย  ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม อย่างน้อย  ๑ ครั้ง/ปี   
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕61 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕62 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕63 
(จ านวนคน) 

เทศบาล 
ด าเนนิการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกบั
หน่วยงานอืน่ 



๑๕ 
 
 
 
 

๑๖ 
 

 
 
 

๑๗ 
 
 
 
 

๑๘ 
 
 
 
 

๑๙ 
 
 

 

หลักสตูรเกีย่วกับครผูู้ดูแลเด็ก/ครู
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้ดูแลเด็กหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 
 
 
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่
ระดับปริญญาตร ี
 
 
 
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ่
ระดับปริญญาโท 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งข้ึนและ
สามารถน าความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น 
 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรท้องถิ่นให้มีศักยภาพยิ่งข้ึนและ
สามารถน าความรู้ความสามารถกลับมา
พัฒนาท้องถิ่น 

ครูผูดู้แลเด็ก/ครู ได้รับการฝึกอบรม 
อย่างน้อย  ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม อย่างน้อย  ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
 
พนักงานจ้าง  ได้รับการ 
ฝึกอบรม อย่างน้อย  ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
 
คัดเลือกผู้มีคณุสมบัตเิพื่อขอรับ 
ทุนการศึกษา 
 
 
 
คัดเลือกผู้มีคณุสมบัตเิพื่อขอรับ 
ทุนการศึกษา 
 

22 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

50 
 
 

 
 

๓ 
 
 
 
 

๒ 
 

 

22 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

50 
 
 

 
 

๓ 
 
 
 
 

๒ 
 

 

22 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

50 
 
 

 
 

๓ 
 
 
 
 

๒ 
 
 

 

/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 

 

/ 
 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ที ่ โครงการ/หลกัสูตรการพฒันา วัตถุประสงค ์ การด าเนนิการ 

ปีงบประมาณทีพ่ัฒนา ลักษณะการฝกึอบรม/พัฒนา 

ปี ๒๕61 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕62 
(จ านวนคน) 

ปี ๒๕63 
(จ านวนคน) 

เทศบาล 
ด าเนนิการ

เอง 

ส่งฝึกอบรมกบั
หน่วยงานอืน่ 



20 
 
 
 

๒๑ 
 
 
 
 

๒๒ 
 
 
 

23 

การส่งเสริมระบบคณุธรรมจริยธรรม 
 
 
 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
 
การท าแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเพื่อการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
หลักสตูรเกีย่วกับลูกจ้างประจ าแตล่ะ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

เพื่อเสรมิเสริมสร้างคณุธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ าแต่ละ
ระดับแต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ดยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
ได้รับการฝึกอบรม อย่างนอ้ย  ๑ 
ครั้ง/ปี   
 
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการ
จัดการระบบฐานข้อมลูบุคลากร
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  ได้รับการฝึกอบรม  
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี   
 
ลูกจ้างประจ า ไดร้ับการ 
ฝึกอบรม อย่างน้อย  ๑ ครั้ง/ปี   

105 
 
 
 

105 
 
 

 
 

105 
 
 
 

105 
 

105 
 

 
 

105 
 
 
 
 

105 
 
 
 

105 
 

105 
 

 
 

105 
 
 
 
 

105 
 
 
 

105 
 
 

/ 
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/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 

 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
/ 

 

 
 

 
ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 
ล า 

ดับที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
61 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

หมาย
เหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือนก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              



๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิทุกคน ทต.นาจะหลวย              
๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ีหรือ

งานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ทต.นาจะหลวย              

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  เทศบาล   ผู้บริหาร 

ทต.นาจะหลวย              

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่คุณวุฒิหลักสตูรปริญญาตรี /ปรญิญาโท ทต.นาจะหลวย              
๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.     

กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

ทต.นาจะหลวย              

 
 

 
 
 

 
 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 

ล า 
ดับที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค. 
62 

ส.ค. 
62 

ก.ย. 
62 

หมาย
เหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือนก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ ทุกคน ทต.นาจะหลวย              
๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ีหรือ

งานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ทต.นาจะหลวย              



๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  เทศบาล   ผู้บริหาร 

ทต.นาจะหลวย              

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่คุณวุฒิหลักสตูรปริญญาตรี /ปรญิญาโท ทต.นาจะหลวย              
๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  กลุ่ม

อปพร.  และประชาคมหมู่บา้น 
 

ทต.นาจะหลวย              

 
 
 
 
 

 
 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

ล า 
ดับที ่

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 
ต.ค. 
๕๙ 

พ.ย. 
๕๙ 

ธ.ค. 
๕๙ 

ม.ค. 
๖๐ 

ก.พ. 
๖๐ 

มี.ค. 
๖๐ 

เม.ย. 
๖๐ 

พ.ค. 
๖๐ 

มิ.ย. 
๖๐ 

ก.ค. 
๖๐ 

ส.ค. 
๖๐ 

ก.ย. 
๖๐ 

หมาย
เหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือนก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิทุกคน ทต.นาจะหลวย              
๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ีหรือ

งานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
ทต.นาจะหลวย              

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้พนักงาน 
สมาชิก  เทศบาล   ผู้บริหาร 

ทต.นาจะหลวย              

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ               



สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

- 

๗ สนับสนุนงบประมาณบุคลากรเพิม่คุณวุฒิหลักสตูรปริญญาตรี /ปรญิญาโท ทต.นาจะหลวย              
๘ อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  กลุ่ม

อปพร.  และประชาคมหมู่บา้น 
 

ทต.นาจะหลวย              



ส่วนที่ ๕ 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

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

  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕61–๒๕63 

๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๔ 
 

๕ 
 

๖ 
 

๗ 
 

๘ 
 

๙ 
 

๑๐ 
 

๑๑ 
 
๑๒ 

 
๑๓ 

 
๑๔ 

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดเทศบาล/รอง
ปลัดเทศบาลหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส านักปลัด/
ผู้อ านวยการกองหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทะเบียน  
และบัตร หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษา         
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับนิติกรหรือหลักสูตรอ่ืน       
ที่เก่ียวข้อง 
หลักสูตรเกีย่วกับนักทรัพยากรบุคคล     
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชน/จพง.
พัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับจพง.ป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการพัสดุหรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการศึกษาหรือ
หลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

20๐,๐๐๐ 
 

20๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

70,๐๐๐ 
 

70,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ 
 

70,๐๐๐ 
 

70,๐๐๐ 
 

60,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

7๐,๐๐๐ 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 



 
 
 

 

ที ่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
งบประมาณ (บาท) 

ที่มาของงบประมาณ 
๒๕61 – ๒๕๖3 

๑๕ 
 

๑๖ 
 

๑๗ 
 

๑๘ 
 

๑๙ 
 

๒๐ 
๒๑ 
๒๒ 

 
๒๓ 
 

หลักสูตรเกี่ยวกับครูผู้ดูแลเด็ก/ครหูรือ
หลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็กหรือหลักสูตรอื่น
ที่เก่ียวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับพนักงานจ้างแต่ละต าแหน่ง
หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรี 
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท 
การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
การพัฒนาระบบ IT ให้มีประสิทธิภาพ 
การท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อ
การท างานที่มีประสิทธิภาพ 
หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้างประจ าแต่ละ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

100,๐๐๐ 
 

200,๐๐๐ 
 

300,๐๐๐ 
 

๒๐0,๐๐๐ 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 
- 

๑5๐,๐๐๐ 
 
- 

200,๐๐๐ 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

เทศบัญญัติ งปม. 
 
- 

เทศบัญญัติ งปม. 
 
- 

เทศบัญญัติ งปม. 
 

รวม 2,370,000  

 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

1 ฝกึอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
“พัฒนา
ศักยภาพในการ
บริหารจดัการ
องค์กรและการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร” 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถและ
เพิ่มศักยภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล  
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการ
ให้บริการ 

- ผลผลิตผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล หรือประชาชนและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวนผู้มี
ส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 80 
คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ก าหนดให้ศึกษาดูงาน 
- กลุ่มเป้าหมายคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม 
 
 

500,000.00 
 

500,000.00 
 
 
 

500,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ประชาชน
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องมี
ความรู้
ความเข้าใจ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ี
พัฒนา
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี/ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2 ฝึกอบรม 
กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง 
เสรมิสร้างธรรมา 
ภิบาล และจัด
กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 
100 ปี ธงชาติ
ไทย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 

1. เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลและ
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัตริาชการทาง
ปกครอง และยึดมั่น
ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อป้องกันการทุจริต 
2. เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนรับรู้ถึงความ
เป็นมาของธงชาติไทย 
กฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง การใช้ 
การชัก การประดับ 
การแสดงและการ
เคารพธงชาติไทย  

-ผลผลิตจัดฝึกอบรม
กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
เสรมิสร้างธรรมาภิบาล 
และจัดกจิกรรมเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี 
ธงชาติไทย จ านวน 90 
คน : ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบล         
นาจะหลวยก าหนด 
- เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเทศบาล  

20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผูเ้ข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ในการปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง และยึด
มั่นตามหลัก    
ธรรมาภิบาลเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
2.เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนรับรู้ถึง
ความเป็นมาของ
ธงชาติไทย 

1.การ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
เทศบาลถูกต้อง
ตามระเบียบ
กฎหมาย และ
เข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
มากขึ้นและยดึ
มั่นตามหลัก 
ธรรมาภิบาล              

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

       กฎหมาย และ
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง การใช้ 
การชัก การ
ประดับ การแสดง
และการเคารพธง
ชาติไทยร้อยละ 
80 
เชิงคุณภาพ 
2.คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล 
ปฏิบัติงานถูกต้อง 
ตามระเบียบ
กฎหมาย เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 80 

2. เพื่อให้
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนรับรู้
ถึงความเป็นมา
ของธงชาติไทย 
กฎหมาย และ
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง การใช้ 
การชัก การ
ประดับ การ
แสดงและการ
เคารพธงชาติ
ไทย 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

3 ประกวดค าขวญั
ต่อต้านการทุจริต 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 

เป็นการสร้างจิตส านึก
แก่เด็กและเยาวชนใน
การต่อต้านการทุจรติ
คอรัปช่ัน 
 
 

-ผลผลิตจัดประกวดค า
ขวัญต่อต้านการทุจริต 
จ านวน 6 รางวัล:ปี:ครั้ง 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบล         
นาจะหลวยก าหนด 
- เป้าหมาย 
เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบล          
นาจะหลวย 
 
 
 
 
 

10,000.0
0 

10,000.0
0 

10,000.0
0 

เชิงปริมาณ 
1.เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
มีส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริต 
เชิงปริมาณ 
2.เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาล
ต าบลนาจะ
หลวยมีจติส านึก
ในการต่อต้าน
การทุจริต 
 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

4 ฝึกอบรมใหค้วามรู้
แก่พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540” 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 
 

เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวามรู้
เกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
 

-ผลผลิตฝึกอบรมให้
ความรู้แก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชน
ทั่วไป จ านวน 100 คน 
:ปี:ครั้ง 
 - สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลก าหนดตาม
ความเหมาะสม 
- เป้าหมาย 
พนักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล         
นาจะหลวย 
 

30,000.0
0 

30,000.0
0 

30,000.0
0 

เชิงปริมาณ 
1.พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ ข้อมูล
ข่าวสาร 
เชิงปริมาณ 
2.พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป
เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

พนักงาน
เทศบาลมีการ
ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
พ.ศ. 2540 
ถูกต้องมากขึ้น 
 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

5 ฝึกอบรม
คณะกรรมการการ
จัดหาพัสด ุ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของตนตลอดจน
ความรับผิดชอบอัน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 
ก าหนด  
 

-ผลผลิตกจิกรรมอบรม
คณะกรรมการจัดหา
พัสดุ  ไม่น้อยกว่า  50 
คน:1ครั้ง:ปี 
 - สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด 
-เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล        
และประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล            
นาจะหลวย หรือผู้ท่ีอาจ
ต้องเป็นคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ 

20,000.0
0 

20,000.0
0 

20,000.0
0 

เชิงปริมาณ 
1.ฝึกอบรม
คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัดุ
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงปริมาณ 
2. คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัดุ
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง มีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 

ผู้ที่ไดร้ับค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุในแต่
ละต าแหน่งมี
ความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของตน
ตลอดจนความ
รับผิดชอบอัน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 
ก าหนด มากข้ึน 
 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

6 ฝึกอบรมให ้
ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นผู้บริหาร
และสมาชิก 
สภาท้องถิ่น 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 

เพื่อเพ่ิมเตมิความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
ต่อผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาล 
 

-ผลผลิตกจิกรรมอบรม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า  
50 คน:1ครั้ง:ปี 
 - สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด 
-เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
 
 

20,000.0
0 

20,000.0
0 

20,000.0
0 

เชิงปริมาณ 
1.ฝึกอบรมให้
ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงปริมาณ 
2.คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล มีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 

คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาลปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
ถูกต้อง และ
ด าเนินการ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๖ 
การติดตามและประเมนิผล 

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

๑.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย   ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย    กรรมการ 
 3.  หัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาล    กรรมการ 
 4.  ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการกองศึกษา    กรรมการ 
 7.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 8.  นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ/เลขานุการ 
  

 โดย คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกเทศบาลต าบลนาจะหลวย ทราบ 

 
บทสรุป 

การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนาจะหลวย สามารถปรับเปลี่ยน 
แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี 
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุ
ให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความ
จ าเป็น อาจต้องท าการยุบหรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ   
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

 



m 

 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  3 ปี 
(ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
อ าเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ค าน า 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 ของเทศบาลต าบล       
นาจะหลวย ฉบับนี้ จัดท าขึ้นภายใต้แผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) โดยได้
จัดให้มีการประชุมผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร จากกระบวนการที่เป็นระบบ 
ได้แก่ การวิเคราะห์ภาระงาน เพ่ือประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง การส ารวจความต้องการฝึกอบรมของ
บุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลนาจะหลวย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลฉบับนี้แล้ว บุคลากรของเทศบาลต าบลนาจะหลวย จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจ
ของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้  

เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
หน้า 

 

ส่วนที่ ๑  หลักการและเหตุผล          ๑ 
 

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย         6 
 

ส่วนที่ ๓  หลักสูตรการพัฒนา        ๑0 
 

ส่วนที่ ๔  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา     ๑2 
 

ส่วนที่ ๕  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา      ๒2 
 

ส่วนที่ ๖  การติดตามและประเมินผล       31 
 
ภาคผนวก 
 
             
 
 

 

  

 

 
 
 

 
 
 



                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
ที่       อบ 52901 /           วันที ่ 31 กรกฎาคม  2560   

เรื่อง    ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖3)       
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

เรียน    นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย 

เรื่องเดิม 

ด้วย แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่ใช้อยู่
ปัจจุบัน ก าลังจะสิ้นสุดลง ในวันที่ 30 กันยายน 2560  
  ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2561-2563) ของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลต าบลนาจะหลวย จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร (ปีงบประมาณ 2561-2563) เพ่ือประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) เพ่ือประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  

 
กฎหมาย /ระเบียบ/หลักเกณฑ์/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 300 ซึ่งก าหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนการพฒันาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 

(1)  นายกเทศมนตรี    เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดเทศบาล    เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน เ ป็ น

กรรมการ 
(4) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย /ระเบียบ/หลักเกณฑ์/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ดังกล่าวข้างต้น งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เห็นควรพิจารณาแต่งตั้งต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็น 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60–๒๕๖3) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ดังนี้ 

๑.  นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย   ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย    กรรมการ 
 3.  ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
 4.  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 



 5.  ผู้อ านวยการกองศึกษา    กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 7.  หัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาล    กรรมการและเลขานุการ 

8. นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในค าสั่งที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
 

(นางนริศรา   แสไพศาล) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 

 ............................................................................................................................................................ 
 
              (นางอุษา   จ าปาวัลย์) 
                  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 
 

 
 ............................................................................................................................................................ 
 
                (นายศักดิ์ศรี  ประครองพันธ์) 
                              ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

ความเห็นของนายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย 

 
....................................................................................................................................

.... 
 
 
 

(นายสิงห์หา  เวียงค า) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย 

 
 
 

 



 

 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ที ่        / ๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61–๒๕๖3) 
………………………...............………………….. 

 

 อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ หมวด 14 กิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 300 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ดังนี้ 
 

๑.  นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย   ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย    กรรมการ 
 3.  ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
 4.  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการกองศึกษา    กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
 7.  หัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาล    กรรมการและเลขานุการ 

8. นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)       
โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)  ของเทศบาลต าบล     
นาจะหลวย 

ทั้งนี้    ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ  วันที่          เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕60 
 
 
 
 

 

(นายสิงห์หา  เวียงค า) 
นายกเทศบาลต าบลนาจะหลวย 

 
 



                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
ที่       อบ 52901 /              วันที ่          สิงหาคม  2560   

เรื่อง    แจ้งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 

เรียน    ปลัดเทศบาล หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลและผู้อ านวยการกอง ทุกกอง  

ด้วยเทศบาลต าบลนาจะหลวย จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕61 – ๒๕๖3) โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)  
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ซ่ึงเทศบาลต าบลนาจะหลวย จะต้องด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี เพ่ือ
ประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖
3) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลต าบลนาจะหลวย จึงได้พิจารณาแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่........... / 
2560  ลงวันที่        สิงหาคม 2560  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่เรียนมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 

(นายสิงห์หา    เวียงค า) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย 

 
 
ลงนามรับทราบ 

1. ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ..................................................... 
2. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ..................................................... 
3. ผู้อ านวยการกองช่าง  ..................................................... 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง  .....................................................  
5. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..................................................... 
6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ..................................................... 
7. นักทรัพยากรบุคคล  ..................................................... 

 
 
 
 



                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลนาจะหลวย  
ที่       อบ 52901 /             วันที ่       สิงหาคม 2560   

เรื่อง    เชิญประชุม  

เรียน    คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 

ตามค าสั่งเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่        / 2560  ลงวันที่       สิงหาคม 2560  
เทศบาลต าบลนาจะหลวย ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ( ปีงบประมาณ พ.ศ.     
๒๕61 – ๒๕๖3) แล้วนั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – 
๒๕๖3) เป็นไปตามกฎหมาย /ระเบียบ/หลักเกณฑ์/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  จึงเชิญท่านเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ครั้งที่ 1 / 2560  ในวันที่ 
........... สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา ..................น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาจะหลวย ชั้น 2 ส านักงาน
เทศบาลต าบลนาจะหลวย  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 
 
 

          (นายสิงห์หา   เวียงค า) 
         ประธานกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 

 
 

ลงนามรับทราบ 
1. ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย  ..................................................... 
2. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ..................................................... 
3. ผู้อ านวยการกองช่าง  ..................................................... 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง  .....................................................  
5. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม..................................................... 
6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ..................................................... 
7. นักทรัพยากรบุคคล  ..................................................... 

 
 
 



ระเบียบวาระประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 

วันที่  ............. เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาจะหลวย ช้ัน 2 
************* 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
   ๑............................................................................................................................ .... 
   ๒................................................................................................................................  
   ๓............................................................................................................................ ....
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
 
   -ไม่มี  
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

(5) ด้วย แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ที่
ใช้อยู่ปัจจุบัน ก าลังจะสิ้นสุดลง ในวันที่ 30 กันยายน 2560  
   ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2561-2563) ของ
เทศบาลต าบลนาจะหลวย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลต าบลนาจะหลวย จะต้องด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2561-2563) เ พ่ือประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2561-2563) เพ่ือประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  

กฎหมาย /ระเบียบ/หลักเกณฑ์/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ข้อ 299 ให้เทศบาล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อ 300 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 

(1) นายกเทศมนตรี   เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดเทศบาล    เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน เ ป็ น

กรรมการ 
(4) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรการและเลขานุการ 

 ข้อ 303 เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดให้มีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังของเทศบาลทุกต าแหน่ง โดยก าหนดให้
พนักงานเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี ของแนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล 



 ข้อ 308 ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ 299 แล้วเสนอให้ 
ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม  ................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 ขอความเห็นชอบการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
(ปีงบประมาณ 2561-2563) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ดังนี้ 
      4.1.1 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 
      (1) หลักการและเหตุผล 
      (2) เป้าหมายการพัฒนา 
      (3) หลักสูตรการพัฒนา 
      (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
      (5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
      (6) การติดตามและประเมินผล 
     4.1.2 หลักสูตรการพัฒนาพนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่ง ต้อง
ได้รับการพฒันาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง 

      (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

     4.1.3 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยเทศบาลด าเนินการเอง 
หรือร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยวิธีการพัฒนาวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ดังนี้ 
      (1) การปฐมนิเทศ  
      (2) การฝึกอบรม  
      (3) การศึกษาหรือดูงาน  
      (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 

(5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่
เหมาะสม  

ข้อพิจารณา 
ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้รวบรวมข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนา

พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง          
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เพ่ือประกอบการด าเนินการจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ 2561-2563) ของเทศบาล



ต าบลนาจะหลวย เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ก าหนดแล้ว (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ) 

จึงน าเสนอคณะกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณา 
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มติที่ประชุม  .................................................................................................................................................  
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
 
ที่ประชุม  ................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีรายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 
เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 

วันที ่       เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาจะหลวย ชั้น 2 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
……………………………………… 

ผู้มาประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่ง 

ในที่ประชุม 
ลายมือชื่อ 

๑ นายสิงห์หา  เวียงค า นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย ประธาน
กรรมการ 

 

๒ นายศักดิ์ศรี  ประครองพันธ์ ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย กรรมการ  

3 นางนันทวรรณ  โวหาร ผู้อ านวยการคลัง กรรมการ  

4 นายชาญชัย  วงศ์ไชยา ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ  

5 - ผู้อ านวยการองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กรรมการ - 

6 นายวิทยา   เขียวอ่อน สันทนาการ รักษาราชการแทน    
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

กรรมการ  

7 นางอุษา      จ าปาวัลย์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กรรมการและ
เลขานุการ 

 

8 นางนริศรา   แสไพศาล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ        
 
 ผู้ไม่มาประชุม 
 
 1………………………………………………………………………….. 
 2……………………………………………………………………………. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  

1………………………………………………………………………….. 
 2……………………………………………………………………………. 
 
 

 
 



 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 
เรื่อง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) 

วันที ่4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลนาจะหลวย ชั้น 2 

เทศบาลต าบลนาจะหลวย อ าเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี 
……………………………………… 

 

ผู้มาประชุม  

1. นายสิงห์หา   เวียงค า  นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย ประธานกรรมการ 
2. นายศักดิ์ศรี   ประครองพันธ์ ปลัดเทศบาล    กรรมการ 
3. นางนันทวรรณ โวหาร  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
4. นายวิทยา เขียวอ่อน นักสันทนาการ รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา     กรรมการ 
5. นางอุษา  จ าปาวัลย์ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล       กรรมการและเลขานุการ 
6. นางนริศรา แสไพศาล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ       ผู้ชว่ยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายชาญชัย   วงศ์ไชยา ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  -  ไม่มี   
 

เริ่มประชุมเวลา   ๑5.3๐น.  

 

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสิงห์หา  เวียงค า ประธานกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการการประชุม 
ตามวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มอบหมายให้ นายชาญชัย  วงศ์ไชยา ผู้อ านวยการกองช่าง      

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ าเภอนาจะหลวย จึง
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ และมอบหมายให้ นายศักดิ์ศรี  ประครองพันธ์ 
ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย ท าหน้าที่ประธานการประชุมในระเบียบวาระต่อไป 
เนื่องจากมีภารกิจ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา   
   -  ไม่มี   



 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
ประธาน ฯ  เชิญฝ่ายเลขานุการ น าเสนอที่ประชุม 
เลขานุการ  ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการน าเสนอ 
ผู้ช่วยเลขานุการ  ด้วย แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) ของเทศบาลต าบล     

นาจะหลวย ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ก าลังจะสิ้นสุดลง ในวันที่ 30 กันยายน 2560  
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2561-

2563) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลต าบล  
นาจะหลวย จะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ 2561-
2563) เพ่ือประกอบการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-
2563) เพ่ือประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  

กฎหมาย /ระเบียบ/หลักเกณฑ์/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน  
๒๕๔๕ หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4  การพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

   ข้อ 299 ให้เทศบาล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ข้อ 300 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 

(1) นายกเทศมนตรี   เป็นประธานกรรมการ 
(2) ปลัดเทศบาล   เป็นกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน  

        เป็นกรรมการ 
(4) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

        เป็นกรรมการและเลขานุการ 
   ข้อ 303 เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดให้มีความ

ชัดเจน และครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลัง
ของเทศบาลทุกต าแหน่ง โดยก าหนดให้พนักงานเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาทุก
ต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี ของแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

   ข้อ 308 ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ 299 
แล้วเสนอให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 

 



ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธาน ฯ  เชิญฝ่ายเลขานุการ น าเสนอท่ีประชุม 
เลขานุการ  ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการน าเสนอ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 4.1 ขอความเห็นชอบการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ 
2561-2563) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย ดังนี้ 

     4.1.1 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 
      (1) หลักการและเหตุผล 
      (2) เป้าหมายการพัฒนา 
      (3) หลักสูตรการพัฒนา 
      (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
      (5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
      (6) การติดตาและประเมินผล 

4.1.2 หลักสูตรการพัฒนาพนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่ง ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

     (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

4.1.3 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยเทศบาลด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

     (1) การปฐมนิเทศ  
     (2) การฝึกอบรม  
     (3) การศึกษาหรือดูงาน  
     (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
     (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

กฎหมาย /ระเบียบ/หลักเกณฑ์/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี           

เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล       
ส่วนที่ 4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  

    ข้อ 301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
     (1) หลักการและเหตุผล 
     (2) เป้าหมายการพัฒนา 
     (3) หลักสูตรการพัฒนา 

 



     (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
     (5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
     (6) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ 304 หลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานเทบาลแต่ละต าแหน่งต้อง
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

     (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลด าเนินการเอง หรือ
อาจมอบหมาย ส านักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่ เหมาะสมด าเนินการ หรือ
ด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.ท.จ. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน โดย
วิธีการพัฒนาวิธีการใด วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ตามความจ าเป็นและ
เหมาะสม ดังนี้ 

     (1) การปฐมนิเทศ  
     (2) การฝึกอบรม  
     (3) การศึกษาหรือดูงาน  
     (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
     (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม  
    ข้อพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้รวบรวมข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนา
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง          
ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย เพ่ือประกอบการด าเนินการจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ 2561-2563) ของเทศบาล
ต าบลนาจะหลวย เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ก าหนดแล้ว (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ) 

จึงน าเสนอคณะกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณา 
ที่ประชุม  ร่วมกันพิจารณาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ 2561-

2563) ของเทศบาลต าบลนาจะหลวย 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 

ประธาน ฯ  เสนอโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ในระยะ 3 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล
นาจะหลวย ดังนี้ 

 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
“พัฒนา
ศักยภาพในการ
บริหารจดัการ
องค์กรและการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร” 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนต าบลหรือ
ระดับเทศบาล) 

เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถและ
เพิ่มศักยภาพของ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล  
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ีและการ
ให้บริการ 

- ผลผลิตผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล หรือประชาชนและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจ านวนผู้มี
ส่วนร่วมไม่น้อยกว่า 80 
คน:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะหลวย 
ก าหนดให้ศึกษาดูงาน 
- กลุ่มเป้าหมายคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ประชาชน และผู้มีส่วนร่วม 
 
 

500,000.00 
 

500,000.00 
 
 
 

500,000.00 
 
 

เชิงปริมาณ 
1.ผู้มีส่วนร่วม
เข้าร่วมกิจกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
20 
เชิงคุณภาพ 
2.ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาล 
ประชาชน
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องมี
ความรู้
ความเข้าใจ
และปฏิบตัิ
หน้าท่ี
พัฒนา
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี/ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2 ฝึกอบรม 
กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง 
เสรมิสร้างธรรมา 
ภิบาล และจัด
กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 
100 ปี ธงชาติ
ไทย 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 

1. เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลและ
ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายใน
การปฏิบัตริาชการทาง
ปกครอง และยึดมั่น
ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อป้องกันการทุจริต 
2. เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนรับรู้ถึงความ
เป็นมาของธงชาติไทย 
กฎหมาย และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง การใช้ 
การชัก การประดับ 
การแสดงและการ
เคารพธงชาติไทย  

-ผลผลิตจัดฝึกอบรม
กฎหมายวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง 
เสรมิสร้างธรรมาภิบาล 
และจัดกจิกรรมเนื่องใน
โอกาสครบรอบ 100 ปี 
ธงชาติไทย จ านวน 90 
คน : ครั้ง:ปี 
- สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลต าบล         
นาจะหลวยก าหนด 
- เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
และพนักงานเทศบาล  

20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ผูเ้ข้าร่วม
โครงการมคีวามรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
ในการปฏิบัติ
ราชการทาง
ปกครอง และยึด
มั่นตามหลัก    
ธรรมาภิบาลเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต 
2.เพื่อให้พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนรับรู้ถึง
ความเป็นมาของ
ธงชาติไทย 

1.การ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
เทศบาลถูกต้อง
ตามระเบียบ
กฎหมาย และ
เข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
มากขึ้นและยดึ
มั่นตามหลัก 
ธรรมาภิบาล              

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถปุระสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

       กฎหมาย และ
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง การใช้ 
การชัก การ
ประดับ การแสดง
และการเคารพธง
ชาติไทยร้อยละ 
80 
เชิงคุณภาพ 
2.คณะผู้บริหาร
เทศบาล สมาชิก
สภาเทศบาล และ
พนักงานเทศบาล 
ปฏิบัติงานถูกต้อง 
ตามระเบียบ
กฎหมาย เพิม่ขึ้น
ร้อยละ 80 

2. เพื่อให้
พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนรับรู้
ถึงความเป็นมา
ของธงชาติไทย 
กฎหมาย และ
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง การใช้ 
การชัก การ
ประดับ การ
แสดงและการ
เคารพธงชาติ
ไทย 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

3 ฝึกอบรมให้ความรู้
แก่พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป 
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 
2540” 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 
 

เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเทศบาลและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลมคีวามรู้
เกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540” 
 

-ผลผลิตฝึกอบรมให้
ความรู้แก่พนักงาน
เทศบาลและประชาชน
ทั่วไป จ านวน 100 คน 
:ปี:ครั้ง 
 - สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวยหรือตามที่
เทศบาลก าหนดตาม
ความเหมาะสม 
- เป้าหมาย 
พนักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย และ
ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล         
นาจะหลวย 
 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 เชิงปริมาณ 
1.พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไปมี
ความรู้เกี่ยวกับ 
พ.ร.บ ข้อมูล
ข่าวสาร 
เชิงปริมาณ 
2.พนักงาน
เทศบาลและ
ประชาชนท่ัวไป
เข้าร่วมกิจกรรม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

พนักงาน
เทศบาลมีการ
ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
พ.ศ. 2540 
ถูกต้องมากขึ้น 
 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด  
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

4 ฝึกอบรม
คณะกรรมการการ
จัดหาพัสด ุ
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 

เพื่อให้คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุมีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของตนตลอดจน
ความรับผิดชอบอัน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการไมเ่ป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย 
ก าหนด  
 

-ผลผลิตกจิกรรมอบรม
คณะกรรมการจัดหา
พัสดุ  ไม่น้อยกว่า  50 
คน:1ครั้ง:ปี 
 - สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด 
-เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล        
และประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล            
นาจะหลวย หรือผู้ท่ีอาจ
ต้องเป็นคณะกรรมการ
จัดหาพัสดุ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ฝึกอบรม
คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัดุ
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงปริมาณ 
2. คณะกรรมการ 
การจัดหาพสัดุ
และผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้อง มีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 

ผู้ที่ไดร้ับค าสั่ง
แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดหาพัสดุในแต่
ละต าแหน่งมี
ความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของตน
ตลอดจนความ
รับผิดชอบอัน
เกี่ยวกับการ
ด าเนินการไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ 
กฎหมาย 
ก าหนด มากข้ึน 
 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
 
 
 
 
 



 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวช้ีวัด  

(KPI) 
ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

5 ฝึกอบรมให ้
ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นผู้บริหาร
และสมาชิก 
สภาท้องถิ่น 
(จากการประชุม
ประชาคมระดับ
ชุมชนและระดับ
เทศบาล ) 
 
 

เพื่อเพ่ิมเตมิความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง
ต่อผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหาร และสมาชิก
สภาเทศบาล 
 

-ผลผลิตกจิกรรมอบรม
ให้ความรู้ด้านระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น 
ผู้บริหารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า  
50 คน:1ครั้ง:ปี 
 - สถานท่ีด าเนินการ 
ส านักงานเทศบาลต าบล
นาจะหลวย หรือตามที่
เทศบาลต าบลนาจะ
หลวยก าหนด 
-เป้าหมาย 
คณะผู้บริหารเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ต าบลนาจะหลวย 
 
 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 เชิงปริมาณ 
1.ฝึกอบรมให้
ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมาย
ท้องถิ่น ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 20 
เชิงปริมาณ 
2.คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาล มีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 80 

คณะผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
เทศบาลปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องได้
ถูกต้อง และ
ด าเนินการ
ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
 

งานนิติการและ
สัญญา/ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

 
 



 
ระเบียบวาระท่ี  5    เรื่องอ่ืน ๆ 
      -  ไม่มี  - 
 

เลิกประชุมเวลา    ๑6.๐๐  น. 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                    (นางนริศรา  แสไพศาล) 
                 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
              ผู้ชว่ยเลขานุการ ฯ 
 

(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นางอุษา    จ าปาวัลย์) 
                  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
                  กรรมการและเลขานุการ ฯ 
 
 

(ลงชื่อ)       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายศักดิ์ศรี  ประครองพันธ์) 
                ปลัดเทศบาลต าบลนาจะหลวย  
                            กรรมการ ฯ 
 
 

 
 (ลงชื่อ)             ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                         (นายสิงห์หา  เวียงค า) 
            นายกเทศมนตรีต าบลนาจะหลวย 
                      ประธานกรรมการ 



 


