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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ส่วนที่  1 
หลักการและเหตุผล 

 
หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  
โดยต้องอาศัยความรู้   ความสามารถของบุคลากร   องค์ความรู้   และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมา 
ภิบาล คือ ปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล    ลงวันที่  29  พฤศจิกายน 2545   กำหนดให้เทศบาลมีการ
พัฒนาผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ   เพ่ือให้
เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ    บทบาทและหน้าที่ข องพนักงาน
เทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
พนักงานเทศบาลที่ดี  โดยเทศบาลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครพนมกำหนด   เช่น   การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ ราชการ    ให้ใช้วิธี
ฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การฝึกอบรมทางไกล หรือ การพัฒนาตนเองก็ได้  หากเทศบาลมีความประสงค์จะ
พัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาล  เทศบาลที่จะดำเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.)   กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตร 
ตามความจำเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม   การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่    ให้เทศบาลเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน  ๆ  ได้   และอาจกระทำได้โดยสำนักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  (ก.ท.จ.)    
เทศบาลต้นสังกัด  หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาล   หรือเทศบาล
ร่วมกับส่วนราชการอ่ืน   หรือเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม    
เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2545  
กำหนดให้ เทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ   ทัศนคติที่ดี     
คุณธรรมและจริยธรรม    อันจะนำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ในการ
จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล    
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.) กำหนด  โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล   
มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของพนักงานเทศบาล   นั้น 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว   เทศบาลตำบลนาหนาด  อำเภอธาตุพนม  จังหวัด
นครพนม   จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  2561 - 2563 ขึ้น  เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนาด   เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล   
ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    โดยในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
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(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล  
งานวิเคราะห์ งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 

(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เช่น  ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมางาน  การจูงใจ  การประสานงานเป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติง าน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ยอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทำงาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 

ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลข่าวสาร 
ให้ครบถ้วน  ทันสมัย  ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ โดยข้อมูล
ควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ  ความคาดหวัง และ
ความต้องการของบุคลากรในองค์กร การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมิน
โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา 
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร  อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ้งทั้งหมด
เป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า ปัจจุบันบุคลากรในองค์กรสถานภาพการ
พัฒนาอยู่จุดไหน สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตทั้งนี้  โดยใช้
เทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength  - S) จุดอ่อน (Weak - W)  
และปัจจัยภายนอกได้แก่  โอกาส  (Oppotunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)  เป็นเครื่องมือ 
             จุดแข็ง                      

1. มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เทศบาล บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้ายที่   การเดินทาง 
สะดวกทำงานเกินเวลาได้                

2.  มีอายุเฉลี่ย ๒๕- ๔๕ ปี  เป็นวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว  
3.  มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี                             
๔.  มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงานละเอียดรอบคอบ           
๕.  เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว   โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้  
๖.  บุคลากรมีมนุษยสัมพันธ์ดี  

                       
จุดอ่อน  
1.  มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของเทศบาลองค์การ    
2.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
3.  ขาดความกระตือรือร้น 
4.  ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก   ไม่ทำงานเป็นทีม 
5.  ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวก การดำเนินการทางวินัย 

เป็นไปได้ยาก              
6.  ไม่ศึกษาความรู้เพ่ิมเติม 
7.  ไม่ปรับตัวให้เข้ากับการทำงานในปัจจุบันที่ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
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โอกาส                                                                 
1. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล ทำให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี   

มีความใกล้ชิด    คุ้นเคยกับประชาชน   ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานได้ง่าย                                                      
2.  มีความจริงใจในการพัฒนา  เทศบาล  อุทิศตนได้ตลอดเวลา      
3.  บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี , ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน      
4. เทศบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ                                

อุปสรรค 
1. ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน   

ความรู้ที่มีจำกัด  ทำให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้หลากหลายจึงจะทำงานได้ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล 
2. พ้ืนที่กว้างทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
3. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในบริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ                                                                  
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ส่วนที่  2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
1.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

1.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด  มุ่งม่ันที่จะเป็นคนด ี มีจิตสำนึกในการ 
พัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ  รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)  
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  1.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่า
ของตนเองและคุณค่าของผู้ อ่ืน   มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน  (Human Skills) เพ่ือบริหารและ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 
  1.3 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน  (Technical Skills)  โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาหนาด  และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น   เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่าง  
มีประสิทธิผล 
 
2. เป้าหมาย 

2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
        1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาหนาด   อันประกอบด้วย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  พนักงานเทศบาล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้   
มีความสามารถ  ทักษะ  คุณธรรม  และจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างน้อย  1  ครั้งต่อปี 
                2. ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อยร้อยละ  50  ของบุคลากรทั้งหมด 
         2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
                1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลนาหนาดทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                2. ประชาชนตำบลนาหนาด   ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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ส่วนที่  3 
หลักสูตรการพัฒนา 

 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนาด  ได้พิจารณาและให้

ความสำคัญบุคลากรในทุกระดับทั้ง  คณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาท้องถิ่น   พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลนาหนาด  เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน, หน้าที่ความ
รับผิดชอบ, ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง, การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  

 
หลักสูตรการพัฒนา  
(1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานที่ในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
ประเภทตำแหน่งที่จะต้องได้รับการพัฒนา   ประกอบด้วย 

  ตำแหน่งประเภทผู้บริหารท้องถิ่น   ได้แก่ 
1. นายกเทศมนตรี 
2. รองนายกเทศมนตรี 
3. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
4. เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 
ตำแหน่งประเภทสมาชิกสภาท้องถิ่น   ได้แก่ 

1. ประธานสภาท้องถิ่น 
2. รองประธานสภาท้องถิ่น 
3. เลขานุการสภาท้องถิ่น 
4. สมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น    ได้แก่ 

1. ปลัดเทศบาล 
2. รองปลัดเทศบาล 

 
ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น    ได้แก่ 

1. หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล  
2. ผู้อำนวยการกองคลัง 
3. ผู้อำนวยการกองช่าง 
4. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
5. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
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ตำแหน่งประเภทวิชาการ   ได้แก่ 
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
2. นักทรัพยากรบุคคล 
3. นักพัฒนาชุมชน 
4. นิติกร 
5. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. นักจัดการงานทั่วไป 
7. นักวิชาการศึกษา  
8. ครูผู้ดูแลเด็ก 
9. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

 
ตำแหน่งประเภททั่วไป    ได้แก่ 

1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
2. เจ้าพนักงานธุรการ 
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 
5. นายช่างโยธา 

 
ตำแหน่งพนักงานจ้าง    ได้แก่ 

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
2. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
3. พนักงานขับรถยนต์ 
4. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
5. นักการภารโรง 
6. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
     เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมอืการพัฒนาบุคลากร 

(Development Tools) 

การฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

 

เคร่ืองมืออื่นๆ  
ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน                                      
(Non Classroom Training) 

 
กองฝึกอบรมเป็นผูร้ับผดิชอบ 

 ความรู้อยู่ตดิตัวไม่นานประมาณ ๑ 
– ๒ สัปดาห ์
 
การเรยีนรู้ระยะสั้น   (Short 
Term Learning) 
 

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบ 

 การเรียนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning) ไดแ้ก่ 
 การสอนงาน (Coaching) 
การฝึกอบรมในขณะทำงาน (On the Job Training : OJT) 
โปรแกรมองค์กรพี่เลีย้ง (Mentoring Program) 
การเพิ่มคณุค่าในงาน (Job Enrichment) 
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
การหมุนเวยีนงาน (Job Rotation) 
การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting) 
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) 
การทำกิจกรรม (Activity) 
การเรยีนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 
การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) 
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
การฝึกงานกับผูเ้ชี่ยวชาญ (Counterpart) 
การเปรยีบเทียบกับคู่แข่ง / คู่เปรยีบเทียบ (Benchmarking) 
การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar) 
การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) 
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
เครื่องมือ 

การพัฒนาบุคลากร 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน    
   (Classroom Training) 
 

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียน
หลากหลายกลุ่มงาน/ตำแหน่งงาน 
โดยมีสำนักงานปลัด เทศบาล  
(งานบริหารงานบุคคล) ทำหน้าที่
ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนา
ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.  พัฒนาความสามารถท่ีเป็นจุดแข็งของ
บุคลากรให้ดีขึ้นกว่าเดิม 

๓. เตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งงาน
ที่สูงขึ้น ทำให้ผู้บังคับบัญชาและ
บุคลากรเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อ
ได้รับการเลื่อนตำแหน่งงานในอนาคต 

๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาว
เด่น (Talented People) หรือผู้สืบ
ทอดตำแหน่งงาน (Successors) ที่จะ
ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งงานระดับบริหาร
ต่อไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน  
ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนาม
เท่านั้น อาจจะเป็นการสอนงาน 
นอกภาคสนาม โดยส่วนใหญ่
หัวหน้างานโดยตรงจะทำหน้าที่ 
สอนงานให้กับบุคลากร 

1. เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน   
    ผู้สอนชี้ให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้

บุคลากรคิดแก้ไขปัญหาต่อเอง 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้

พร้อมก่อนที่จะเลื่อนตำแหน่ง ผู้สอน
ต้องทบทวนผลงาน ความสามารถที่มี
อยู่ และกำหนดเป้าหมายในการสอน
งาน  โดยเน้นการพัฒนาความสามารถ
ในตำแหน่งที่บุคลากรจะเลื่อนขึ้นไป 

๓. เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผู้สอนจะต้อง
ค้นหาความสามารถท่ีโดดเด่น/ ที่ต้อง
ปรับปรุง และจัดลำดับความสำคัญของ
ความสามารถที่จะต้องพัฒนา หรือ
ต้องการเสริมและพัฒนา 

๓. การฝึกอบรมในขณะ 
   ทำงาน  
   (On the Job Training  
    : OJT) 
 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม  
ฝึกปฏิบัติจริง โดยมีผู้สอนที่เป็น
หัวหน้างานหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายให้ทำหน้าที่ประกอบ 
เพ่ืออธิบายและชี้แนะ ซึ่งเครื่องมือนี้
จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับการ
สอนงาน 

ใช้สำหรับบุคลากรใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาทำงาน 
สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง มีการ
ปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ ๆ 
เพ่ือสอนให้บุคลากรทราบและเรียนรู้
เกี่ยวกับคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work 
Instruction) คู่มือการทำงาน (Manual)  
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

  

ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 
(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงาน
ตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๔. โปรแกรมองค์กร 
พ่ีเลี้ยง  (Mentoring  
    Program) 
 

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว  
การทำงานร่วมกับผู้อ่ืนภายในองค์การ 
องค์การบางแห่งเรียก Buddy Program  
ซ่ึงบุคลากรจะมีพ่ีเลี้ยงที่ได้รับคัดเลือก 
ให้ดูแลเอาใจใส่ และพูดคุยกับบุคลากร
อย่างไม่เป็นทางการ 

๑. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากร 
ใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกคน
ในองค์การได้อย่างมีความสุข สามารถ
ปรับตัวเข้ากับองค์การ   เพ่ือนร่วมงาน 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่
แตกต่างจากองค์การเดิมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีพ่ีเลี้ยงทำหน้าที่ 
ในการสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย 
และบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 
รวมทั้งเป็นแบบอย่าง (Role Model)  
ที่ดีให้แก่บุคลากรใหม่ 

๒. เพ่ือช่วยบุคลากรที่กำลังจะ 
ปรับตำแหน่งให้เติบโตขึ้นในองค์การ  
พ่ีเลี้ยงจะทำหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการทำงานรวมถึงข้อควร
ระวังและความขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนจาก
งานใหม่ที่ได้รับมอบหมาย 

๕.  การเพ่ิมคุณค่าในงาน 
     (Job Enrichment) 
 

เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้าทาย
มากขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การคิด 
เชิงวิเคราะห์ การวางแผนงานมากกว่า
เดิมที่เคยปฏิบัติ 

๑. Renewal – การทำให้เกดิ 
ความแปลกใหม่ ไม่ให้บุคลากรเกิด
ความเบื่อหน่าย โดยการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะงาน บุคคลที่จะต้องติดต่อ
ประสานงานด้วย เปลี่ยนมุมมองหรือ
ความคิดจากงานเดิม 

  ๒. Exploration – การพัฒนา 
และการแสวงหาทักษะความชำนาญ
มากขึ้น พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดข้ึน
จากการทำงานใหม่ ๆ 

  ๓. Specialization – การชำนาญ 
ในงานเป็นพิเศษก่อให้เกิดความสามารถ
ในการบริหารจัดการงานนั้นที่ลึกขึ้น 
ยากและท้าทายมากขึ้น 



~ 10 ~ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

 

เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๖. การเพิ่มปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น  
เป็นงานที่มีขั้นตอนงานคล้ายกับงาน
เดิมที่เคยปฏิบัติหรืออาจจะเป็นงาน 
ที่แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งาน
ที่ได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ต้องใช้
ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก 

เพ่ือเป็นการเพ่ิมทักษะการทำงานให้กับ
บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในด้านการ
บริหารจัดการ (Managerial 
Competency) ที่เพ่ิมข้ึนจากการ
บริหารงานที่มีปริมาณท่ีมากขึ้นกว่าเดิมที่
เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน 
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน 
การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะ
สำหรับบุคลากรที่ทำงานเดิม ๆ   ซ้ำ ๆ มา
เป็นระยะเวลานาน) 

๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ  (Project   
    Assignment) 
 

เน้นการมอบหมายให้บุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม่
สามารถทำให้เสร็จภายในวันหรือสอง
วัน เป็นโครงการพิเศษท่ีบุคลากร
จะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ
เป็นโครงการที่เพ่ิมขึ้นจากงานประจำที่
รับผิดชอบ 

เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุด
แข็งและจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการ
ที่มอบหมายให้บุคลากรไปปฏิบัติ เป็น
เครื่องมือในการฝึกทักษะในการทำงาน 
(Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ
ด้านที่เก่ียวข้องในงานนั้น บางองค์การ
นำมาใช้ในการเลื่อนระดับตำแหน่งงาน 
การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเด่น และ 
การหาผู้สืบทอดทายาทตำแหน่งงาน 

๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพ่ือเรียนรู้งานนั้น 
ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยส่วนใหญ่
มักใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผู้บริหารก่อนการ
ปรับตำแหน่ง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
ให้เกิดการทำงานที่หลากหลายด้าน เป็น
การเสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากร 
ให้เรียนรู้งานมากขึ้น จึงเหมาะสำหรับ
บุคลากรที่เตรียมความพร้อมในการ
รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเป็นกลุ่มคน 
ที่มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High 
Performance and High Potential) 

๙.  การให้คำปรึกษา 
     แนะนำ    
     (Consulting) 
 

เน้นการให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อ
บุคลากรมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากงาน 
ที่รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องทำ
หน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ
เพ่ือให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหา 
ที่เกิดขึ้นนั้นได้ 

เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
บุคลากรด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึน
ในการทำงาน และนำมากำหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาจะต้องนำเสนอแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือให้
บุคลากรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

  เกิดข้ึนกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ ได้แก่  
- การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร 
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 
- การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาทักษะ
และความรู้ต่างๆ 

๑๐. การติดตาม/สังเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ 
และการติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ 
ในงานนั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้
เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะต้องทำหน้าที่สังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหน้างาน 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม 
ทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน 
ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการงาน 
ที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการแสดงออกและ
ทัศนคติของแม่แบบหรือ Role Model 
ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term 
Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวัน 
ไปจนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปี  มักใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent) 
หรือการพัฒนาคนเก่ง หรือให้บุคลากร
ทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการทำงานของผู้อื่นเพ่ือ
นำมาปรับปรุงการทำงานของตนเองให้ดี
ขึ้น หรือใช้ในการพัฒนาความก้าวหน้า 
ในอาชีพของบุคลากร (Career Path) 

๑๑.  การทำกิจกรรม  
        (Activity) 
 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น 
ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั้นตอน 
การดำเนินงานมากนัก ความสำเร็จ
ของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากบุคลากรในการ
รับผิดชอบกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

เพ่ือให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคี
กัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มุมมองซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน รวมถึงช่วยสร้างบรรยากาศและ
สร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน ทำให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกสนุกสนานใน
ระหว่างวันทำงาน อันส่งผลให้ผลผลิต 
หรือผลการปฏิบัติงานเพ่ิมสูงขึ้น และ 
มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่กำหนด 

๑๒.  การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง   (Self Learning) 
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 
จากแหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงาน
จาก Work Instruction หรือ ค้นคว้า
ข้อมูลผ่าน Internet หรือเรียนรู้จาก 
e-Learning หรือ สอบถามผู้รู้ เป็นต้น 

เพ่ือให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่จำเป็นต้อง
ใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น 
บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ 
ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ 
และสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้ วิธีนี้เหมาะกับ
บุคลากรที่ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
อยู่เสมอ (Self Development)  
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

  โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพในการทำงาน
สูง (Talented People) 

๑๓.  การเป็นวิทยากร
ภายใน  (Internal Trainer) 
 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความ 
สามารถในการถ่ายทอด รักการสอน
และมีความรู้ในเรื่องที่จะสอน  
โดยมอบหมายให้บุคคลเหล่านี้ 
เป็นวิทยากรภายในองค์การทำหน้าที่ 
จัดอบรมให้ กับบุคลากรในหน่วยงาน 
ต่าง ๆ 

เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ช่วยให้
บุคลากรได้แสดงผลงานจากการเป็น
วิทยากรภายในให้กับบุคลากรภายใน
องค์การ วิธีนี้เหมาะสำหรับบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญหรือรอบรู้ในงานที่
รับผิดชอบ มีความชำนาญในงานเป็นอย่าง
มาก เช่น หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร 

๑๔. การดูงานนอกสถานที่  
      (Site Visit) 
 

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงาน 
จากองค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best 
Practice) ในเรื่องที่ต้องการดูงาน 
เพ่ือให้บุคลากรเห็นแนวคิด และ 
หลักปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ อัน
นำไปสู่การปรับใช้ในองค์การต่อไป 

เพ่ือให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ 
การได้เห็นรูปแบบการทำงานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ หรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆที่ดีจาก
องค์การภายนอก มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทำงานให้ดีขึ้น วิธีนี้เหมาะกับ
บุคลากรตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป  

๑๕. การให้ข้อมูลป้อนกลับ   
      (Feedback) 
 

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และแจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่
บุคลากร เพื่อให้บุคลากรปรับปรุง 
พัฒนาประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการทำงาน 

เพ่ือรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทำงานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดขึ้นของ
ตัวบุคคลหรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจ้งและรับฟัง (Tell and Listen) 
- แบบร่วมแก้ปัญหา (Problem Solving) 

๑๖. การฝึกงานกับ
ผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) 
 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการ
ฝึกงานภายนอกสถานที่หรือการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับ
บุคลากรภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด 

เพ่ือให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้า
งาน และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ภายในระยะเวลาที่จำกัด เพ่ือให้
นำความรู้ที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมา
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรคนอ่ืน ๆ  
ในองค์กรต่อไป 

๑๗. การเปรียบเทียบกับ
คู่แข่ง/ คู่เปรียบเทียบ    
(Benchmarking) 
 

เน้นการนำตัวอย่างของขั้นตอนหรือ
ระบบงานจากองค์การอ่ืนที่เป็น
ตัวอย่าง (Best Practice) มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้ันตอนหรือ
ระบบงานปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้นจูงใจ
บุคลากรให้เห็นถึงสถานะของ
หน่วยงานเทียบกับองค์การที่เป็น  

เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ดีที่สุด หรือ
ได้เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากร
ระดับหัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีผลงาน
ดีและมีศักยภาพสูง ที่มีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้และปรับปรุงผลงานและความ 
สามารถของตนเองให้เป็นไปตามหรือสูง
กว่ามาตรฐานของคู่แข่งภายในหรือ 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

 Best Practice ภายนอกหน่วยงานและองค์การ 
๑๘. การประชุม/ สัมมนา  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็น 
ของทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยน
มุมมองที่หลากหลาย ผู้นำการ
ประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทสำคัญ
มากในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วม
ประชุม/สัมมนานำเสนอความคิดเห็น
ร่วมกัน 

เพ่ือให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ 
จากผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์การ 
เป็นการเรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือ
ผลงานใหม่ ๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
ความคิดเห็นกันในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 

๑๙. การให้ทุนการศึกษา  
      (Scholarship) 
 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพ่ือให้
ผู้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์มากขึ้น
จากอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการสร้าง
เครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคล
ที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการทำงาน
หรือเวลาส่วนตัวในการขอรับทุนจาก
องค์การ 

เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาทำงานปกติ 
หรือนอกเวลาทำงานในการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษา
ต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทำงานปัจจุบันของบุคลากร หรือการ
ทำงานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์ต่อ
การเลื่อนระดับหรือตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
ต่อไปในอนาคต 
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ส่วนที่  4 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 

 
1. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  

  คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนาด  เห็นสมควร 
ให้จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  

  1) การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ
งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่ละสาย
งาน ที่ดำรงอยู่ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี  

  2) ให้บุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนาด   ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร 
ดังนี้  

   (1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้เทศบาลตำบลนาหนาด เป็นหน่วยดำเนินการเองหรือดำเนินการ 

ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตามความจำเป็น  และความเหมาะสม ดังนี้  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  
4) งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา  เทศบาลตำบลนาหนาด  ต้องจัดสรรงบประมาณ 

สำหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่า 
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
 
2. ขั้นตอนการดำเนินงาน  
    2.1  การเตรียมการและการวางแผน  

  1) แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  
  2) พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าใต้บังคับบัญชา

แต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงาน
ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  

  3) กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม  
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    2.2  การดำเนินการพัฒนา  
  1) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการ  พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  จากการหาความจำเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรนำ
ข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากำหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็นต้น  

  2) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา   โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง   โดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพ่ือดำเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดำเนินการรายละเอียดขั้นตอน
การดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี ้ 

 
3. แผนแสดงข้ันตอนการดำเนนิงานการพัฒนาบุคลากร 
  เริ่มต้น  

  1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน  
  1.2 พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น  
  1.3 กำหนดประเภทของความจำเป็น  

  3.1  การเตรียมการและการวางแผน  
    การดำเนินการ โดยอาจดำเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชน 
ดำเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเช่น  

  - การปฐมนิเทศ    
- การสอนงาน การให้คำปรึกษา  

  - การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ    
- การฝึกอบรม  

  - การดูงาน  
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  

  - ฯลฯ  
 3.2  การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ  
   จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล  เพ่ือให้ทราบถึงความสำเร็จ  ความรู้
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน  
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กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 
  องค์ประกอบ 1                        องค์ประกอบ 2                       องค์ประกอบ 3         องค์ประกอบ 4       องค์ประกอบ 5 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 บุคลากร 
มีจิตสำนึกพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง   
มีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ 
เทศบาลโชคชัยได้
อย่างมีประสิทธภิาพ  
และมีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของ เทศบาล
โชคชัย  ได้อย่างมี
ประสิทธิผล” 

 

3.1 บุคลากรเก่งคิด    
(รู้วิธีคิด คิดเป็น มี

จิตสำนึกที่ดี และมุ่งมั่น
ที่จะเป็นคนดี) 

3.2 บุคลากรเก่งคน 
(เข้าใจตนเอง เข้าใจคน
อื่น รู้วิธีทำงานและอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมี

ความสุข และมุ่งมั่นที่จะ
รักคนอื่น รักองค์กร) 

3.3 บุคลากรเก่งงาน (มี
ความรู้และทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผล) 

2.1 พัฒนาสมรรถนะจำเป็นพื้นฐาน (Intrinsic 
Competency) 

 
 

1. ทรัพยากรที่ใช ้
(Input) 

2. กิจกรรม 
(Process) 

3. ผลผลิต 
(Output) 

4. ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

5. ผลลัพธ์สุดทา้ย 
(End Outcome) 

1.1 บุคลากรที่รับ 
ผิดชอบด้านต่างๆ 

(Man) 

1.2 งบประมาณที่ใช้
ในกิจกรรมต่างๆ 

(Budget) 

1.3 เวลาที่ใช้เพื่อ
ดำเนินกิจกรรม 
ต่างๆ (Time) 

1.4 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ใช้ 

(Innovation and 
Technology) 

2.3 พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลกัหน่วยงาน 
(Routine-Oriented Competency) 

 

5.1 ประชาชนเช่ือมั่น
และศรัทธา 

ในการบริหารงาน  
 
 
 
 

5.2 ได้รับความร่วมมือ
ในการบริหารงานจาก

ประชาชน  
 
 
 

5.3 สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
 

2.2 พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ (Strategy-
Oriented Competency) 

 

2.4 พัฒนาโดยวิธีเร่ิมจากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกว่าวิธีเร่ิมจากภายนอก 

(Outside-In Approach) 
 

2.5 ศึกษาแนวโน้มปัญหาและนวัตกรรมเพื่อให้
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้ 

(Proactive Personnel Development Plan) 
 

     องค์ประกอบด้านการขับเคลื่อน (Driving Force Factors)      องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธิท์ี่เกิดจากการขับเคลื่อน (Result Factors) 

2.6 กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร  
(Driving Mechanism of Personnel 

Development Plan) 
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แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลนาหนาด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

1 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานเทศบาล 
ที่บรรจุใหม่ 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ให้พนักงานเทศบาล 
ที่บรรจุใหม่ มีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ 
ของเทศบาลที่ได้รับ
มอบหมาย 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้างที่
ได้บรรจุแต่งตั้งใหม่ 

-การ
ปฐมนิเทศ 
-การสอนงาน 
-การฝึกอบรม 
-การประชุม 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

พนักงานที่บรรจุ
แต่งตั้งใหม่มีความรู้
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานไดดี้ 

ทต.นาหนาด
หรือสถาบัน

พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

2 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม  จริยธรรม
เข้าวัดฟังธรรม 

เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เทศบาล 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา   
พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ” ” บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานเพ่ือ
บริการประชาชน 

ทต.นาหนาด ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

3 โครงการฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนาองค์กร  

เพ่ือนำความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ผู้บริหาร  สมาชิก
สภาผู้นำชุมชน  
กลุ่มต่างๆพนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ” ” ผู้เข้าร่วมโครงการ
นำความรู้ที่ได้รับมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.นาหนาด 
หรือสถาบัน

พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

4 กลยุทธ์การ
บริหารงานของนัก
บริหารงาน อปท.  
 
 

เพ่ือนำความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

พนักงานเทศบาล  
 

-ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

” ” ผู้เข้าร่วมโครงการ
นำความรู้ที่ได้รับมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 



~ 18 ~ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

5 นักบริหารงานทั่วไป   เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

6 
 
 

 

นิติกร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

7 นักทรัพยากรบุคคล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

8 นักพัฒนาชุมชน   เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
 
 



~ 19 ~ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

9 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

10 นักจัดการงานทั่วไป เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

12 
 
 

 

เจ้าพนักงานธุรการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

13 นักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 



~ 20 ~ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

14 การสร้างเว็บไซด์
เบื้องตนด้วย Dream 
Waever cs3   

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

15 คอมพิวเตอร์สำหรับ
การจัดทำเอกสารใน
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

16 คอมพิวเตอร์สำหรับ
นักบริหารงานทั่วไป 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

17 
 
 

 

คอมพิวเตอร์ 
สำหรับนักบริหารงาน 
อปท. 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
 

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 



~ 21 ~ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

18 คอมพิวเตอร์สำหรับ
งานนักทรัพยากร
บุคคล 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

19 
 
 
 
 

คอมพิวเตอร์สำหรับ
งานธุรการ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

20 คอมพิวเตอร์สำหรับ
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

21 การแก้ไขปัญหาบน
เครื่อง pc เบื้องต้น   

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบนั
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 



~ 22 ~ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

22 การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์
สำหรับ  อปท. 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิน่/

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

23 
 
 

 

คอมพิวเตอร์สำหรับ
งานนิติกร 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

24 การพัฒนาเว็ปไซต์
ด้วย Joomla   

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

26 
 
 
 
 

การใช้โปรแกรม  
spss 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบนั
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

27 การประยุกต์ใช้
แผนผังความคิด 
(mind  map)  
ในการทำงานและ
บริหารงาน 
 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบนั
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

28 ศิลปะการพูดและ
การพัฒนาบุคลิกภาพ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

29 
 
 

 

การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและเทคนิค
การจัดประชุม
ประชาคมแบบ
ประชาชนมีส่วนร่วม 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

30  การบริหารจัดการ
วิสาหกิจชุมชนและ
การพัฒนาอาชีพโดย
การอนุรักษ์และสืบ
สานภูมปิัญญาของ
ท้องถิ่น 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบนั
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสตูรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

31 นักพัฒนาชุมชน 
มืออาชีพ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
 

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

32 เทคนิคการเป็นพิธีกร
และพิธีการอย่าง 
มืออาชีพ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

33 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพ
นักพัฒนาชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

34 การเขียนรายงาน 
การประชุม การเขียน
หนังสือราชการ  
ระเบียบสารบรรณและ
เทคนิคการเขียน
โครงการ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบนั
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

35 
 
 

 

เทคนิคการเจรจาไกล่
เกลี่ยและการจัดการ
ความขัดแย้ง 
อย่างสันติวิธี 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

36 ระเบยีบ  กฎหมาย 
การบริหารงานของ 
อปท. 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

37 การบริหารและการ
จัดการสวัสดิการ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

38 นักบริหารงานคลัง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบนั
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น/

หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

39 
 
 

 

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

40 
 
 

 

นักวิชาการจัดเก็บ
รายได้ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

41 เจ้าพนักงานพัสดุ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

42 กลยุทธ์การ
บริหารงานของ 
นักบริหารงานคลัง 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 



~ 27 ~ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

43 คอมพิวเตอร์สำหรับ
งานพัสดุ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

44 คอมพิวเตอร์สำหรับ
งาน  Spread  
sheet 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

45 
 
 
 

 

คอมพิวเตอร์สำหรับ
งานการเงินและบัญชี 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

46 คอมพิวเตอร์สำหรับ 
นักบริหารงานคลัง 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

47 คอมพิวเตอร์สำหรับ
งานจัดเก็บรายได้ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

48 นักบริหารงานช่าง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

49 นายช่างโยธา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

50 กลยุทธ์การ
บริหารงาน 
ของนักบริหารงาน
ช่าง 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าที่ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

51 
 
 

 

คอมพิวเตอร์สำหรับ 
นักบริหารงานช่าง 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

52 
 
 
 
 

การเขียนแบบจำลอง
สิ่งปลูกสร้าง 3 มิติ  
ด้วย SKetchUp 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

53 การเขียนแบบด้วย  
AutoCAD  เบื้องต้น 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

54 การเขียนแบบด้วย  
AutoCAD  ขั้นสูง 
(Advance  
AutoCAD) 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 



~ 30 ~ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

55 เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขชุมชน  

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

56 คอมพิวเตอร์สำหรับ 
งานสาธารณสุข 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

57 
 
 
 

นักวิชาการศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

58 คอมพิวเตอร์สำหรับ
นักวิชาการศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าที่ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 



~ 31 ~ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

59 การดำเนินการ 
ทางวินัยพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  
(หลักสูตร 5 วัน) 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

เครือข่าย
วินัยจังหวัด
นครพนม 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

60 คณะกรรมการ
สอบสวน   
(หลักสูตร 7 วัน) 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 
 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

61 ครูผู้ดูแลเด็ก เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

62 นักบริหารงาน อปท. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าที่ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

63 กฎหมายปกครอง
และวิธีพิจารณาคดี
ปกครองตาม
มาตรฐานที่  
ก.ศป.รับรอง 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หนา้ที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

มูลนิธิวิจัย
และพัฒนา

กระบวนการ
ยุติธรรมทาง

ปกครอง 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

64 วิทยากรป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยสถาน
ประกอบการ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล  
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

วิทยาลัย
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคบับัญชา 

65 พนักงานดับเพลิงขั้น
ก้าวหน้า 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

วิทยาลัย
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

66 ครูฝึกป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

วิทยาลัย
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

67 การใช้วิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์
ความถี่ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

วิทยาลัย
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

68 แนวทางการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน  
การบริหารความ
เสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานและการ
จัดทำควบคุมภายใน
ที่ถูกต้องชัดเจน   

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

69 การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัตงิานด้านธุรการ 
ระเบียบงานสารบรรณ 
หลักการเขียนหนังสือ
ราชการ การจัดเก็บ
เอกสาร การทำลาย
เอกสารและเทคนิค
การจดบันทึกรายงาน

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัต ิ

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

การ 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

 ประชุม เพื่อการ
ปฏิบัติงานสารบรรณ
ให้ถูกต้องและ
ทันสมัยในยุค
ประเทศไทย 4.0 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

70 การจัดทำแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สินขั้นพ้ืนฐาน
และเชิงรุกเพ่ือรองรับ
ร่าง พ.ร.บ. ภาษีท่ีดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกี่ยวขอ้ง 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

71 การเพิ่มศักยภาพ 
ในการบริหารและการ
ปฏิบัติงานดา้นพสัดุ 
การเงิน ให้สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัต ิ
การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และ
ผลกระทบทาง  

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 



~ 35 ~ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

 กฎหมายเมื่อเกิด
ข้อผิดพลาด  
การบังคับใช้กฎหมาย 
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
ในหน่วยงานสังกัด
สำนักงาน
สาธารณสุข  ประจำ
ปีงบประมาณ 
2560”  

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

72 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น “หลักสูตร 
การพัฒนาศักยภาพ
การดำเนินงานด้าน
สวัสดิการสังคมและ
ระบบสารสนเทศการ
จัดการฐานข้อมูลเบี้ย
ยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

 

ที ่
โครงการ/ 

หลกัสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

73 การจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง 
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก/การประกัน
คุณภาพภายใน 
(SAR) ที่นำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
(ข้ันพัฒนา) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
การรองรับการ
ประกันคุณภาพภาย
นอกจาก สมศ. 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงาน 
ในหน้าทีไ่ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

74 การบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบใหม่ล่าสุด 
หลักเกณฑ์เง่ือนไข
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การเลื่อน 
ขั้นเงินเดือน สิทธิ
สวัสดิการ การ
ดำเนินการทางวินัย 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

ที่เก่ียวกับสิทธิ 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

 

สวัสดิการและการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
สิทธิในการอุทธรณ์ 
และการร้องทุกข์ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงาน 
ในหน้าทีไ่ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกีย่วข้อง 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

75 การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานตาม
กฎหมายผัง
เมือง  กฎหมาย
ควบคุมอาคาร และ
กฎหมายการขุดดิน
และถมดิน ให้แก่
บุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

76 พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.  
2560 
 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

 เกี่ยวข้อง 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

77 การจัดหาพัสดุด้วยวิธี  
e-market  และ  e-
bidding  และวิธี
ปฏิบัติในระบบการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-GP)  ใหม่ 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงาน 
ในหน้าทีไ่ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

78 ระเบียบการกำหนด
ราคากลาง  การ
คำนวณงานก่อสร้าง  
การจัดซื้อจัดจ้าง  
การกำหนดราคา
กลางจ้างเหมาบริการ
ในการจัดทำ
งบประมาณปี  
2560  และข้อ
ทักท้วงของ สตง. 
ในการกำหนดราคา
กลาง 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อบังคับบัญชา 

79 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านงบประมาณทาง
การศึกษา  การเบิก
จ่ายเงิน  การจัดทำ

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบตัิงานใน
หน้าที่ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพมาก

สถาบันพัฒนา
บุคลากร

ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอ่ืน

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
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รายงานทางการเงิน   - 2563 ยิ่งขึ้น ที่เกี่ยวข้อง ต่อบังคับบัญชา 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

80 โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการระบบ
แผนที่ภาษีเพ่ือช่วย
สนับสนุนการจัดทำ
แผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ของ อปท.  ให้
ดำเนินการสำเร็จและ
การใช้งานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือรองรับ  พ.ร.บ.
ภาษีท่ีดินและสิ่ง 
ปลูกสร้าง  ประจำปี  
2560 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
และพนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัติ 

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่นหรือ
หน่วยงาน

อ่ืนที่
เกีย่วข้อง 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

81 หลักสูตร
นายกเทศมนตรี 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

นายกเทศมนตรี  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

82 หลักสูตร 
รองนายกเทศมนตรี 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

รองนายกเทศมนตรี  -การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560 - 
2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตาม
แบบที่กำหนด
และรายงานผล
ต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

83 ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

84 เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

เลขานุการ 
นายกเทศมนตรี 

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

85 สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

สมาชิกสภา
เทศบาล 

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี   
พ.ศ.  2560  

- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ยิ่งขึ้น 

ที ่
โครงการ/ 

หลักสูตรการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม 
และประเมินผล 

86 ประธานสภาเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

ประธานสภา
เทศบาล 

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

87 รองประธานสภา
เทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

รองประธานสภา
เทศบาล 

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

88 เลขานุการ 
สภาเทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  ประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงาน 

เลขานุการ 
สภาเทศบาล 

-การฝึกอบรม ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย
ประจำปี   

พ.ศ.  2560  
- 2563 

1 ต.ค. 60 – 
30 ก.ย. 63 

บุคลากรมีความรู้
และปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

สถาบัน
พัฒนา

บุคลากร
ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ
ที่กำหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ส่วนที่  5 
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 

 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2561 - 2563   ดังนี ้
      1.   หมวดงบดำเนินการ  ประเภทค่าใช้สอย  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
และค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนา  ของทุกส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลนาหนาด 
      2.   หมวดงบดำเนินการ  ประเภทค่าใช้สอย  โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลนาหนาด  อำเภอธาตุพนม  จังหวัด
นครพนม 
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ส่วนที่  6 
การติดตามและประเมินผล 

 
  การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร  คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนา

บุคลากรของเทศบาลตำบลนาหนาด   ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  
เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545  
ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ดังนี้  

1) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา 
โดยให้มีการรายงานและบันทึกผลที่ ได้ในกรณีที่ ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอก   และการใช้
แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน-หลัง  เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว  
   2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



~ 44 ~ 
 

แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

 
 

รายละเอียดของเกณฑ์ที่คาดหวังของตำแหน่ง 

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 
1 ความรู้ในด้านบัญชี ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงาน

ในด้านบัญชี รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับงาน
บัญชี  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านบัญชี 
ให้มีประสิทธิภาพ  

2 ความรู้ในการเป็นผู้
ตรวจสอบ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนของการ
เป็นผู้ตรวจสอบ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับ
การเป็นผู้ตรวจสอบ  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้าน
การตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3 ความรู้ในด้านงบประมาณ ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงาน
ในด้านงบประมาณ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับงานงบประมาณ  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน 
ด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  

4 ความรู้ในด้านการเงิน ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงาน
ในด้านการเงิน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน
การเงิน  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ  

5 ความรู้ในด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงาน
ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRD  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการทำงานด้านHRDให้มีประสิทธิภาพ  

6 ความรู้ในงานด้านระบบ
สารสนเทศที่เก่ียวกับงาน
บุคคล 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงาน 
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวกับงานบุคคล (HRIS) รวมทั้งการตอบข้อ
ซักถามในประเด็นต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRIS   ตลอดจนการพัฒนาและ
ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้าน HRIS 

7 ความรู้ในด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงาน
ในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) รวมทั้งการตอบข้อซักถามใน
ประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงาน HRM  ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุง
ขั้นตอนการทำงานด้าน HRM ให้มีประสิทธิภาพ  

8 ความรู้ในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงาน
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับงาน IT   ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน
ด้าน IT ให้มีประสิทธิภาพ  

9 ความรู้ในด้านการ
ตรวจสอบภายใน 

ความสามารถในการอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนการทำงานในด้านการ
ตรวจสอบภายใน รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้าน
การตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ  

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 
10 ความรู้ในด้านกฎหมาย ความสามารถในการอธิบายถึงระเบียบข้อบังคับ และมาตราต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับกฎหมาย  รวมทั้งการตอบข้อซักถามและให้คำปรึกษาแนะนำในประเด็น
ต่าง ๆ  โดยอ้างอิงถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องได้  

11 ความรู้ในด้านจัดซื้อจัดจ้าง ความสามารถในการอธิบายถึงแนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนการทำงาน
ในด้านงานจัดซื้อ รวมทั้งการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ
งานจัดซื้อ ตลอดจนการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการทำงานด้านจัดซื้อให้มี
ประสิทธิภาพ  

13 การให้คำปรึกษา ความเข้าใจในความต้องการหรือความคาดหวัง และปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้อ่ืน 
รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้อื่นถึงแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

14 การแก้ไขปัญหาตัดสินใจ การสามารถประเมินสถานการณ์ คาดคะเนและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
ตลอดจนการมองการณ์ไกลก่อนการตัดสินใจใด ๆ เพื่อให้การตัดสินใจและการ
แก้ไขปัญหาได้เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน เป็นไปอย่างเป็น
ระบบ มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

15 ความเป็นผู้นำ  
 

ความรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้นของทีมงาน และนำเสนอความคิดเห็นของตน 
แก่สมาชิกในทีม รวมทั้งกระตุ้นให้ทีมงานแสดงออกถึงความเป็นผู้นำและพร้อม
ที่จะนำเสนอความคิดเห็นของตนแก่สมาชิกในทีม   

16  ทักษะการสอนงานและ 
พัฒนางาน  (Coaching  
Development Skills) 

การกำหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการจากการสอนงาน 
รวมทั้งสอนงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอนงานที่กำหนดขึ้นโดยพิจารณา
จากความแตกต่างของผู้ถูกสอนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และเทคนิคการสอนงานใหม่ๆ ให้เหมาะสมและบรรลุผลสำเร็จของงานรวมทั้ง
พัฒนาความรู้และทักษะการทำงานของตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง 

17 ทักษะในการนำเสนองาน ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับกลุ่มผู้ฟัง 
ในระดบัที่แตกต่างกัน รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้สื่อ เครื่องมือ  
และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อประกอบการนำเสนองานได้อย่างเหมาะสม 

18 การบริหารทรัพยากร การวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่และการคาดการณ์ถึงทรัพยากรที่จำเป็นจะต้อง
นำมาใช้ในกิจกรรม หรือโครงการที่กำหนดขึ้น โดยการวางแผนเพื่อจัดสรร 
และใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

19 ทักษะในการคำนวณ ความรู้และความเข้าใจในวิธีการและข้ันตอนการคำนวณข้อมูล รวมทั้ง
ความสามารถในการคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็นประเด็นย่อยๆ   
ตลอดจนการนำข้อมูลที่คำนวณได้มาใช้ในการวางแผน การวิเคราะห์และ 
หาแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาต่อไปได้ 

20 ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

ความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ และการสร้าง
รูปแบบของแบบฟอร์ม เอกสาร และรายงานต่างๆ ได้ รวมถึงการดึงฐานข้อมูล
จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานอ่ืน ๆ ต่อไปได้ 
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ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 
21 ทักษะในด้านการเงิน การคาดการณ์และบริหารการเงินของหน่วยงานหรือทีมงาน รวมถึงการ

ควบคุมดูแลการใช้เงินให้เกิดประโยชน์และเป็นตามงบประมาณที่จัดสรรไว้ 
22 การรวบรวมและวิเคราะห์

ข้อมูล 
 การออกแบบและการพัฒนาวิธีการหรือเทคนิคในการรวบรวมหรือค้นหา
ข้อมูล รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการค้นหา
และจัดเก็บข้อมูล  ตลอดจนการวิเคราะห์หาข้อสรุปจากข้อมูลที่รวบรวมได้
อย่างเป็นระบบ 

23 ทักษะในการใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้คำพูดและสำนวนภาษาในการนำเสนองาน 
ให้เหมาะสมกบัเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งความสามารถในการเลือกใช้
ศัพท์เทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับสายงานของตนและสายอ่ืน ๆ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

24 การบริหารงานสำนักงาน/
ธุรการ 

ความสามารถในการจัดหา จัดเตรียม เก็บและบำรุงรักษาข้อมูล เอกสาร  
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนความต้องการขององค์กร 
และหน่วยงานได้ 

25 การบริหารโครงการ  การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้ 
ในโครงการ  รวมทั้งการนำแผนปฏิบัติการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ 
(Implementation Plan)  ตลอดจนการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ
ของโครงการ 

26 การวิเคราะห์ทางสถิติ ความสามารถในการกำหนดกรอบ มุมมอง และสมมติฐานในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งสามารถนำสถิติที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ ตลอดจนสามารถแปลและสรุปผลข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยหลักการ 
ทางสถิติ 

27 ทักษะด้านชุมชนสัมพันธ์ 
 

การวางแผนและกำหนดขั้นตอนการพัฒนาโครงการ เพ่ือก่อให้เกิดสังคมภายใน
โครงการที่มีความอบอุ่น เข็มแข็ง และมีความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนดูแลในเรื่อง
ความปลอดภัยและความเรียบร้อยให้สอดคล้องต่อสภาวการณ์ต่างๆ ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างองค์การกับสมาชิกโครงการเป็นอย่างดี 

28 ทักษะการบริหารงาน
จัดซื้อจัดจ้าง 

การอธิบายได้ถึงแนวคิด หลักการ และข้ันตอนการทำงานในด้านงานจัดซื้อ 
รวมทั้งการบริหารจัดการกระบวนการจัดซื้อให้มีความถูกต้องทั้งในด้านปริมาณ 
คุณภาพ ราคา ระยะเวลา และแหล่งผู้ขาย ตลอดจนการปรับปรุงขั้นตอนงาน
จัดซื้อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

29 ทักษะการติดต่อ
ประสานงาน 

การติดต่อเพ่ือรับและส่งข้อมูล ข่าวสาร หรืองานกับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงานได้ถูกต้องครบถ้วนทันตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและให้คำแนะนำแก่ผู้อ่ืนถึงเทคนิคหรือวิธีการติดต่อสื่อสารได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

30 ทักษะด้านเลขานุการ ความสามารถในการจัดพิมพ์เอกสาร จดหมายโต้ตอบ  อำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้บริหารขององค์การและผู้มาติดต่องาน ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา
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อุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและราบรื่น  

ชื่อเกณฑ์ที่คาดหวัง คำนิยาม 
31 ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถในการวางแผนงาน และการวิเคราะห์ถึงปัญหาหรืออุปสรรค 

ที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้าเสมอ รวมทั้งความสามารถในการตรวจสอบข้อมูล
และรายละเอียดต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่นได้ 

32 มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับบุคคลต่าง ๆ 
ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือเป้าหมายในการทำงานร่วมกันและ
เพ่ือผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนทั้งในระดับบุคคล หน่วยงานและองค์การ 

33 การควบคุมอารมณ์และ
บุคลิกภาพ 

ความสามารถในการบริหาร จัดการ และควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพที่
แสดงออกได้อย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของผู้อ่ืนได้ในสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป 

34 ความคิดสร้างสรรค์  
 

การนำเสนอความคิดริเริ่มเพ่ือสร้างสรรค์งานใหม่ๆ  ซึ่งนำไปสู่การออกแบบ
ผลงานที่มีความแปลกใหม่ ทันยุคสมัยเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดและ 
การขาย รวมถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับองค์การ 

35 ความคิดเชิงกลยุทธ์ ความเข้าใจในทิศทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ของหน่วยงานและองค์กร  
พร้อมทั้งความสามารถในการวางแผนการดำเนินงาน และดำเนินงานให้
สอดคล้องและรองรับกับกลยุทธ์ทั้งของหน่วยงานและองค์การ 

36 ความคิดเชิงวิเคราะห์  
 

ความเข้าใจในการกำหนด วิธีการรวบรวมประเด็น เหตุการณ์ หรือปัญหาที่
เกิดข้ึน รวมทั้งมีหลักการในการสรุปผลการวิเคราะห์ และแยกแยะแจกแจง
ข้อมูลออกเป็นปัจจัยย่อย ๆ เช่น สาเหตุ ผลลัพธ์ ผลกระทบ ข้อเสนอแนะ  
และผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น ได้อย่างเป็นระบบ 

37 การเรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

การตื่นตัวต่อการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือปรับปรุงพัฒนาตนเองให้มีความรู้
และเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

38 จิตสำนึกด้านบริการ การให้ความสำคัญกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก โดยตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ ด้วยมาตรฐานการ
ให้บริการที่ดี 

39 ความน่าเชื่อถือได้ ความสามารถในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จ รวมทั้ง
ความสามารถในการตรวจสอบ สืบค้น และค้นหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ 
เพ่ือที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และตรงประเด็นแก่ผู้อ่ืนทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การ 

40 จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพและความ
ปลอดภัย 

การตระหนักในความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 
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แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 – 2563)   โดยเทศบาลตำบลนาหนาด 

 


