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แผนการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลนาหนาด 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 - 2566 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล    ลงวันที่  29  พฤศจิกายน 2545   ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนา 
ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล  ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้เรียนรู้ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ    บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี   
โดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  
ก าหนด   เช่น   การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ    ให้ใช้วิธีฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม  การ
ฝึกอบรมทางไกล หรือ การพัฒนาตนเองก็ได้  หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาล  เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล  (ก.ท.)   ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณา
เห็นว่ามีความเหมาะสม   การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่   ให้เทศบาลเลือกใช้วิธีการ
พัฒนาอ่ืน  ๆ  ได้   และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด  (ก.ท.จ.)    เทศบาลต้นสังกัด  หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาล   หรือเทศบาลร่วมกับส่วนราชการอ่ืน   หรือเอกชนก็ได้และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม    เรื่อง   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล   ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  2545  ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ   ทัศนคติที่ดี    คุณธรรมและจริยธรรม    อันจะน าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล   ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (ก.ท.) ก าหนด  โดยให้ก าหนดเป็นแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล   มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของพนักงานเทศบาล   นั้น 

หลักการและเหตุผลดังกล่าว     เทศบาลต าบลนาหนาด     อ าเภอธาตุพนม    จังหวัดนครพนม    
จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนาหนาด  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้   ทักษะ   ทัศนคติที่ดี   คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลนาหนาด   ในการ
ปฏิบัติราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
 2.   วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
  2.1 วัตถุประสงค์ 
   2.1.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ได้เรียนรู้
แบบแผนของทางราชการ    หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ   เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่แนวทางปฏิบัติตนการ
เป็นข้าราชการที่ด ี   ตามหลัดสูตรที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด 
   2.1.2  เพ่ือใช้ เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  รวมทั้ ง
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล 
   2.1.3  เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเทศบาลทุกคนให้ให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   เสียสละ   ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน   ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 
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   2.1.4  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.1.5  เพ่ือพัฒนาคระผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  ให้มีความรู้ในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2  เป้าหมายการพัฒนา 
   2.2.1  พนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล 
เข้าใจแบบแผนของทางราชการ  หลัก  และวิธีการปฏิบัติราชการ  ตามหลักธรรมาภิบาล 
   2.2.2  เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

2.2.3  เพื่อให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ปฏิบัติหน้าที่ได้ 
อย่างถูกต้อง  ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  รู้บทบาทและหน้าที่ของตนในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2.2.4  เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 
3.  หลักสูตรการพัฒนา 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม   เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   ลงวันที่  29  พฤศจิกายน 2545  คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนา
เทศบาลของเทศบาลต าบลนาหนาด  เห็นควรจัดท าแผนการพัฒนาเทศบาล โดยให้มีขอบเขต  เนื้อหาครอบคลุม
ในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
  3.1  การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  ระยะเวลา  งบประมาณ  ในการพัฒนา
พนักงานเทศบาล  โดยให้สอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน  ตามกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  
(รอบปีงบประมาณ  2558-2560) 
  3.2  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลนาหนาด  ต้องได้รับ
การพัฒนาความรู้  ความสามารถ อย่างน้อยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ตามที่ผู้บริหาร
เห็นสมควร   ดังนี้ 
   3.2.1  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   3.2.2  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   3.2.3  หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   3.2.4  หลักสูตรด้านการบริหาร 
   3.2.5  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  ดังนั้น  จึงให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
ได้รับการพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถ  การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย  1  
หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร  ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
4.  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
  4.1  วิธีการพัฒนา 
   ให้เทศบาลต าบลนาหนาด    เป็นหน่วยด าเนินการเองหรือด าเนินการร่วมกับ  
ส านกังานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง   
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม   ดังนี้ 
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   4.1.1  การปฐมนิเทศ  จะด าเนินการก่อนที่มีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาล พนักงานจ้าง ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 
   4.1.2  การฝึกอบรมเทศบาลอาจด าเนินการเอง หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครพนม  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม  หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น       
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
   4.1.3  การศึกษาหรือดูงาน  อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ใน
ความสนใจและเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล 
   4.1.4  การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนมหรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
   4.1.5  การสอนงาน     การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม    ให้ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าที่สอนให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน และให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
  4.2  ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
   ระยะเวลาด าเนินกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
(ตามตารางแนบท้าย) 
5.  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

เทศบาลต าบลนาหนาด  จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งปรากฏ 
ดังนี้5.1  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564 
 5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวด  ค่าตอบแทนใช้สอย 

และวัสดุ  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายไว้  220,000  บาท 
 5.1.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวด  ค่าตอบแทนใช้สอย 

และวัสดุ  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายไว้  80,000  บาท 
5.1.3  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด   

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งจ่ายไว้  70,000  บาท 
5.1.4  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  รายการค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษา ประเภท 

ทุนการศึกษาแก่ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลนาหนาด เพ่ือให้ทุนการศึกษาของเทศบาลต าบลนาหนาด   ตั้งจ่ายไว้ 470,000 บาท 

5.2  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565 
 5.2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวด  ค่าตอบแทนใช้สอย 

และวัสดุ  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายไว้  220,000  บาท 
 5.2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวด  ค่าตอบแทนใช้สอย 

และวัสดุ  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายไว้  80,000  บาท 
5.2.3  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด   

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งจ่ายไว้  70,000  บาท 
5.2.6  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  รายการค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษา ประเภท 

ทุนการศึกษาแก่ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลนาหนาด เพ่ือให้ทุนการศึกษาของเทศบาลต าบลนาหนาด   ตั้งจ่ายไว้ 470,000 บาท 

5.3  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2566 
 5.3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวด  ค่าตอบแทนใช้สอย 

และวัสดุ  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายไว้  220,000  บาท 
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 5.3.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวด  ค่าตอบแทนใช้สอย 
และวัสดุ  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  ตั้งจ่ายไว้  80,000  บาท 

5.3.3  แผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด   
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ตั้งจ่ายไว้  70,000  บาท 

5.3.4  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  รายการค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษา ประเภท 
ทุนการศึกษาแก่ผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลนาหนาด เพ่ือให้ทุนการศึกษาของเทศบาลต าบลนาหนาด   ตั้งจ่ายไว้ 470,000 บาท 
 
6.  การติดตามและประเมินผล 
  เทศบาลต าบลนาหนาด  จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานเทศบาลต าบลนาหนาด เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้  ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา  ดังนี้ 
  6.1  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วัน
ท าการ  นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาจนถึงนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  6.2  ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนา 
  6.3  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน–หลัง  และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนา หรือ การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน  เพื่อนร่วมงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา  หรือ การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นท่ีเป็นผู้ด าเนินการ  
เช่น  ในกรณีที่เทศบาลส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดท าขึ้น 
  6.4  น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม
กับความต้องการ 
  6.5  ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน  เลื่อนระดับ  
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
  6.6  ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจ าปี  โดย core  team  
ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
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หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา และติดตามและประเมินผล 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

1 โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
เทศบาลที่บรรจุใหม ่

เพื่อเสรมิสร้างความรู้ให้
พนักงานเทศบาลที่บรรจุ
ใหม ่มีความเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของเทศบาลที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้างที่ได้บรรจุ
แต่งตั้งใหม ่

-การปฐมนิเทศ 
-การสอนงาน 
-การฝึกอบรม 
-การประชุม 

- 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

พนักงานท่ีบรรจุ
แต่งตั้งใหม่มีความรู้
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานได้ด ี

ทต.นาหนาด ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

2 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม  
จริยธรรมเข้าวดัฟังธรรม 

เพื่อพัฒนาและส่งเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรมใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
เทศบาล 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา   
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม - 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน 

ทต.นาหนาด ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
องค์กร  

เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
ผู้น าชุมชน  กลุ่มต่างๆ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 300,000 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
การปฏิบัติงานใน
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทต.นาหนาด แบบสอบถามและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

4 กลยุทธ์การบริหารงานของ
นักบริหารงาน อปท.  

เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

15,400 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
การปฏิบัติงานใน
องค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5 นักบริหารงานท่ัวไป   เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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นิติกร เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

7 บุคลากร   เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

8 นักพัฒนาชุมชน   เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

9 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

10 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

11 เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 23,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 23,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

13 เจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 22,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

14 การสร้างเว็ปไซด์เบื้องตน
ด้วย Dream Waever cs3   

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

15 คอมพิวเตอรส์ าหรับการ
จัดท าเอกสารในส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

16 คอมพิวเตอรส์ าหรับนัก
บริหารงานท่ัวไป 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

17 
 
 

 

คอมพิวเตอรส์ าหรับนัก
บริหารงาน อปท. 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

18 คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
บุคลากร 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลกูจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

19 
 
 
 
 

คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
ธุรการ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 17,000 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 



8 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

20 คอมพิวเตอรส์ าหรับ
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทกัษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบญัชา 

21 การแก้ไขปัญหาบนเครื่อง 
pc เบื้องต้น   

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

22 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
ส าหรับ  อปท. 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

23 
 
 

 

คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน  
นิติกร 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจา้งประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

24 การพัฒนาเว็ปไซด์ด้วย 
Joomla   

เพื่อเพ่ิมพนูความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

25 คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
บันทึกข้อมูล 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

26 
 
 
 
 

การใช้โปรแกรม  spss เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 



9 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

27 การประยุกต์ใช้แผนผัง
ความคิด (mind  map) ใน
การท างานและบริหารงาน 
 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

28 ศิลปะการพูดและการพัฒนา
บุคลิกภาพ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 8,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

29 
 
 

 

การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและเทคนิคการจดั
ประชุมประชาคมแบบ
ประชาชนมีส่วนร่วม 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 15,400 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

30  การบริหารจัดการวิสาหกจิ
ชุมชนและการพัฒนาอาชีพ
โดยการอนุรักษ์และสืบสาน
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 15,400 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

31 นักพัฒนาชุมชนมืออาชีพ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 22,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

32 เทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธี
การอย่างมืออาชีพ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 8,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

33 
 
 
 
 

การพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงาน
พัฒนาชุมชน 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 15,400 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 



10 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

34 การเขียนรายงานการ
ประชุม การเขยีนหนังสือ
ราชการ  ระเบียบสารบรรณ
และเทคนิคการเขียน
โครงการ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 8,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

35 
 
 

 

นักพัฒนาชุมชนมืออาชีพ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 22,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

36 
 
 

 

เทคนิคการเจรจาไกลเ่กลี่ย
และการจัดการความขัดแย้ง
อย่างสันติวิธ ี

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 8,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบนัพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

37 ระเบียบ  กฎหมายกับการ
บริหารงานของ อปท. 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 8,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

38 การบริหารและการจดัการ
สวัสดิการชุมชนเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 15,400 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

39 นักบริหารงานคลัง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

40 นักวิชาการเงินและบญัชี เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 



11 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

44 
 
 

 

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญช ี

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 23,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

42 
 
 

 

นักวิชาการจัดเก็บรายได ้ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 23,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

43 เจ้าพนักงานพัสด ุ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 23,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

44 กลยุทธ์การบริหารงาน 
ของนักบริหารงานคลัง 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

15,400 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

45 เจ้าหน้าท่ี/เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได ้

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 22,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

46 คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
พัสด ุ

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

47 คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน  
Spread  sheet 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 



12 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

48 
 
 
 

 

คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
การเงินและบัญช ี

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

49 คอมพิวเตอรส์ าหรับนัก
บริหารงานคลัง 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

50 คอมพิวเตอรส์ าหรับงาน
จัดเก็บรายได ้

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ทีก่ าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

51 นักบริหารงานช่าง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

52 เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 23,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

53 นายช่างโยธา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 23,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

54 
 
 

 

กลยุทธ์การบริหารงานของ
นักบริหารงานช่าง 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 15,400 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบญัชา 



13 
 

ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

55 
 
 
 
 

คอมพิวเตอรส์ าหรับนัก
บริหารงานช่าง 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

56 การเขียนแบบจ าลองสิ่งปลูก
สร้าง 3 มิติ  ด้วย 
SKetchUp 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพฒันา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

57 การเขียนแบบด้วย  
AutoCAD  เบื้องต้น 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

58 การเขียนแบบด้วย  
AutoCAD  ขั้นสูง 
(Advance  AutoCAD) 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

59 เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชุมชน  

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 22,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

60 
 
 
 

คอมพิวเตอรส์ าหรับ 
งานสาธารณสุข 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

61 นักวิชาการศึกษา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

62 คอมพิวเตอรส์ าหรับ
นักวิชาการศึกษา 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 7,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

63 วินัยเบื้องต้นส าหรับ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
(หลักสูตร 2 วัน) 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม - 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

เครือข่ายวินัย
จังหวัด

นครพนม 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

64 การด าเนินการทางวินัย 
พนักงานส่วนท้องถิ่น  
(หลักสูตร 5 วัน) 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม - 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

เครือข่ายวินัย
จังหวัด

นครพนม 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

65 คณะกรรมการสอบสวน  
(หลักสูตร 7 วัน) 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม - 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหนา้ที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถิ่น 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

66 ครูผูดู้แลเด็ก เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 30,500 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สถาบันพัฒนา
บุคลากร 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

67 นักบริหารงานท้องถิ่น
ระดับสูง 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

เครือข่ายวินัย
จังหวัด

นครพนม 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

68 นักบริหารงาน อปท. เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 32,300 1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
 

เครือข่ายวินัย
จังหวัด

นครพนม 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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ที ่ แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์/เนื้อหา เป้าหมาย วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
ด าเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

69 กฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองตาม
มาตรฐานที่ ก.ศป.รับรอง 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 98,500  1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

มูลนิธิวิจัยและ
พัฒนา

กระบวนการ
ยตุิธรรมทาง

ปกครอง 

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

70 วิทยากรป้องกันและระงับ
อัคคีภัยสถานประกอบการ 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัต ิ

5,000  1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

71 เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัต ิ

18,000  1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

72 พนักงานดับเพลิงขั้น
ก้าวหน้า 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัต ิ

15,000  1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

73 ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัต ิ

45,000  1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

74 การใช้วิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถี ่

เพื่อเพ่ิมพนูความรู้  ทักษะ  
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

-การฝึกอบรม 
-การปฏิบัต ิ

1,000  1 ต.ค. 2564  –  
 30 ก.ย. 2566 

บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

วิทยาลัย
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย  

ทดสอบตามแบบ 
ที่ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 
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แผนการพัฒนา 

พนักงานเทศบาลต าบลนาหนาด  
 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566) 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
เทศบาลต าบลนาหนาด 

อ าเภอธาตุพนม     จังหวัดนครพนม 
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ค าน า 
 

  การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลนาหนาด      ได้ค านึงถึงภารกิจหน้าที่ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสร้างก าลังคนในการปฏิบัติราชการ      ทั้งนี้     เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรของท้องถิ่นรู้
ระเบียบแบบแผนทางราชการ  มีความรอบรู้ในขอบเขตภารกิจ  อ านาจหน้าที่  หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ   
บทบาท  วิธีปฏิบัติราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือ
เป็นพนักงานเทศบาลที่ดี  โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาในหลายมิติ  อาทิ  ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติ
ราชการ  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง   
ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและ
ภารกิจของเทศบาลต าบลนาหนาด 

  คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลนาหนาด  ได้ใช้กรอบแนวทางการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลนาหนาด   ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม   เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   ลงวันที่     29     พฤศจิกายน     2545   
ด าเนินการอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเทศบาลต าบลนาหนาด    ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป 

 

 

 

เทศบาลต าบลนาหนาด 

1  ตุลาคม  2564 
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สารบัญ 
 

เร่ือง                 หน้า 

ค าน า 

1.   หลักการและเหตุผล          1 
2.   วัตถุประสงค์เป้าหมายการพัฒนา        1 
3.   หลักสูตรการพัฒนา          2 
4.   วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา        2 
5.   งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา        3 
6.   การติดตามและประเมินผล         4 
7.   ตารางแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (รอบปีงบประมาณ 2564 - 2566)    5 
ภาคผนวก 
- ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
(รอบปีงบประมาณ 2564-2566) 
- ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
(รอบปีงบประมาณ 2564-2566)  
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ค าสั่งเทศบาลต าบลนาหนาด 
ที่   276/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลนาหนาด 
(ประจ าปีงบประมาณ   2564 – 2566) 
------------------------------------------------ 

 

อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม   เรื่อง  หลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   ข้อ  300    ลงวันที่   29   พฤศจิกายน  2545    
ได้ก าหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร     

ดังนั้น   เทศบาลต าบลนาหนาด   จึงไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร   
เทศบาลต าบลนาหนาด   (ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566)  ประกอบด้วย 
  1.  นายวีรวัฒน์ ยี่สารพัฒน์       ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด  

เป็นประธานกรรมการ 
2.  นางธนยา ชัยมงคล   ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลนาหนาด    เป็นกรรมการ 
3.  นางกนกวรรณ   กาฬสินธ์ ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล  เป็นกรรมการ   
4.  นางสาวนิภัทรพร  ค าพรหม ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ 
5.  นางสาวธนพร    เอ่ียมตุ้มรัตน์ ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  รักษาราชการแทน   

  ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็นกรรมการ 
6.  นายสันติ   สุเพ็งค า  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง    เป็นกรรมการ 
5.  นางประภาพร   สงวนศักดิ์ ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ       เป็นกรรมการและ 

   เลขานุการ 
ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่    จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลนาหนาด 

(ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566)  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นในการพัฒนาพนักงานต าแหน่งต่าง ๆ 
ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง   ด้านการบริหาร   ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   โดยแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ของเทศบาลต าบลนาหนาด   จะต้องประกอบด้วยสาระส าคัญตามหลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลตามที่ ก.ท.จ. ก าหนด 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่   1   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายวีรวัฒน์    ยี่สารพัฒน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนาด 

 


