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คํานํา 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลศรีธาตุ นั้น ไดคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหนาท่ี 
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรูความเขาใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและหนาท่ี
ของตนเอง  รวมท้ังบทบาทของเทศบาลตําบลศรีธาตุ โดยไดกําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรแตละ
ตําแหนง ใหไดรับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ  ท้ังในดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ดานการพัฒนา
เก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร
และดานคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสอดคลองกับบทบาทและภารกิจของ
เทศบาลตําบลศรีธาตุ  

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลศรีธาตุ  ไดใชกรอบแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ดําเนินการ รวมท้ังไดให
ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ อันจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ตําแหนงตาง ๆ รวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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บทที่ 1 

กรอบความคดิยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตําบลศรีธาต ุ

หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กําหนดใหรัฐจัดให มี
ยุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการ
จัดทําแผนตางๆใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดการผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย โดยในดานการ
บริหารจัดการในภาครัฐการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซ่ึงเปนยุทธศาสตร
ท่ีมุงเนนการใหบริการประชาชนใหดีข้ึน ไดมาตรฐานสากล แกไขปญหาการขาดแคลนกําลังคนแทนขาราชการ
ท่ีเกษียณอายุราชการ และพัฒนาคุณภาพของขาราชการใหมีความรู ความสามารถ เพ่ิมข้ึน ปรับตัวใหทันการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในยุคออนไลน และถือวามนุษยเปนศูนยกลางการพัฒนา การท่ีจะทําใหระบบการ
บริหารราชการมีการดําเนินการท่ีมีประสิทธิภาพดีเลิศ ตอบสนองความตองการของประชาชนจึงตองมีการ
พัฒนาบุคลากรในหนวยงาน ดังนั้น จึงจําเปนท่ีงานพัฒนาบุคลากรจะตองพิจารณาพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา พนักงานจาง ใหมีสมรรถนะ ขีดความสามารถ เพ่ือเปนผูปฏิบัติงานท่ีทรงความรู ความสามารถ
พัฒนาตนเองใหปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ สามารถกาวทันการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการดานตางๆ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุดรธานี  
เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี 
พัฒนาผูใตบังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติ
หนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนาท้ัง 5 ดาน ไดแก 

  1) ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 
เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงานนโยบายตางๆ เปนตน 
  2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรู ความสามารถใน
การปฏิบัติของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานการฝกอบรม งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งาน
ดานการจัดเก็บภาษี งานธุรการ งานดานชาง เปนตน 
  3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 
  4) ดานคุณสมบตัิสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับ
บุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อความหมาย การสงเสริม
สุขภาพอนามัย เปนตน 
  5) ดานคุณธรรมและจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อยางมีความสุข ปราศจากการคอรัปชั่น 
 
 
 
 



-2- 

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เทศบาลตําบลศรีธาตุ  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ประจําป 256๔ – 2566  ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เปนเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหาร  อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตําบลศรีธาตุ  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เทศบาลตําบลศรีธาตุ เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีบทบาทและภารกิจสําคัญตอการ
พัฒนาและสรางความเจริญเติบโตใหเกิดแกทองถ่ิน การวางแผนการพัฒนาจึงถือเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะทํา
ใหการบริหารของเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง  จากการเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน สภาพปญหาความ
ตองการของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบางเมือง นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
และศักยภาพของเทศบาลตําบลบางเมือง จึงไดมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา และจาก
การท่ีเทศบาลตําบลบางเมืองเล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพของคนโดยการเนนคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา จึงกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุผลสูงสุดดัง
ท่ีตั้งไวตามแผนพัฒนาบุคลากร อีกท้ังเพ่ือกระตุนการทํางานรวมกันเปนทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและ
การปลดปลอยพลังความคิดใหเปนไปตามความตองการของผูบริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
พนักงานจาง โดยกําหนดระยะเวลาปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2566 ใชงบประมาณในการดําเนินการ
พัฒนาจากโครงการอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสามปเทศบาล
ตําบลศรีธาตุ 
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บทที่ 2 
การวิเคราะห : การพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเทศบาลตําบลศรีธาตุ 

 

 เทศบาลตําบลศรีธาตุ สนับสนุนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางในความ
รับผิดชอบของเทศบาลตําบลศรีธาตุ การวิเคราะหองคกรการพัฒนาระบบบริหารบุคคลของเทศบาลตําบล      
ศรีธาตุ ดวยเทคนิคการวิเคราะห (SWOT ANALYSIS) 

สภาพแวดลอมภายในองคกรการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลศรีธาตุ ประกอบดวย 
1. จุดแข็ง (Strength) ในการพัฒนาระบบบริหารบุคคลเทศบาลตําบลศรีธาตุ 

1.1 ดานบุคลากร 

•  ผูบริหารมีความรู มีคุณภาพ และเอาใจใส 

•  ผูบริหารมีนโยบายตอเนื่องและชัดเจน 

•  มีการแบงสวนราชการชัดเจนและเปนระบบ 

•  มีงบประมาณเพียงพอสําหรับการพัฒนาเทศบาล 

•  บุคลากรมีความพรอมท่ีจะพัฒนา 
    1.2 ดานวัสดุอุปกรณ มีการพัฒนาบุคลากรดวยวิธีการตางๆ เพียงพอและเหมาะสม เชน              

มีคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนรูผานระบบคอมพิวเตอร (Computer - Based Training) หรือ สามารถเรียนรู
ดวยตนเอง (Self Development) ไดตลอดเวลา 

2. จุดออน (Weakness) ของการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกรเทศบาลตําบลศรีธาตุ 

•  ระเบียบ ข้ันตอนการปฏิบัติงานซํ้าซอน และยุงยากไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

•  ขาดแคลนบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

•  บุคลากรบางสวนมีการพัฒนานอยไมทันตอการเปลี่ยนแปลง 

•  การตื่นตัว ความรับผิดชอบ ยังมีไมมากนัก 

สภาพแวดลอมภายนอกองคกรพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลศรีธาตุ 
1. โอกาส (Opportunity) ในการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกรเทศบาลตําบลศรีธาตุ 

 •  การปฏิรูปราชการ การเนนการพัฒนาบุคคล เพ่ือประสิทธิภาพบุคลากร 

     •  นโยบายของรัฐบาล ใหความสําคัญในการพัฒนาคน 

     •  ระบบการติดตอสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว ทําใหการรับรูขอมูลขาวสารมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางกวางขวาง 

2. ภัยคุกคาม (Threat) 

    •  การตรวจสอบจากหนวยงานอ่ืนทําใหบุคลากรไมอยากเสี่ยงเขารับการพัฒนา 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตําบลศรีธาต ุ

  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตําบลศรีธาตุไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายเชิง     
กลยุทธ และยุทธศาสตรในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตําบลศรีธาตุไวดังนี้ 

1.วิสัยทัศนการบริหารบุคคล 
  พัฒนาคน  พัฒนางาน  เพ่ือการบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจ 
  1. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง เปนผูมีความรู มีสมรรถนะ และความ
มุงม่ันในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
  2. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง มีความสามารถและมาตรฐานการปฏิบัติใน
ระดับสูง ท้ังนี้เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

วัตถุประสงค 
  1. เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากรเทศบาลตําบลศรีธาตุ ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินการจัดการพัฒนา และฝกอบรมบุคลากรของเทศบาล
ตําบลศรีธาตุ 
  3. เพ่ือเปนแนวทางใหผูบริหารใชเปนเครื่องมือในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตําบลศรีธาตุ 
  4. เพ่ือเปนการเสริมสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา และ
ระหวางเพ่ือรวมงานดวยกัน ลดความขัดแยงภายในเทศบาล เพ่ือเปนหนึ่งเดียวกัน สรางความรัก ความสามัคคี
ภายในเทศบาลตําบลศรีธาตุ 

เปาหมายของการพัฒนา 
  1. เพ่ือใหพนักงานเทศบาลทุกคน ทุกตําแหนงของเทศบาลตําบลศรีธาตุ มีความรูพ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชากร 
  2. เพ่ือใหพนักงานเทศบาลทุกคน  ทุกตําแหนงของเทศบาลตําบลศรีธาตุ ไดรับการพัฒนา
เก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
  3. เพ่ือใหพนักงานเทศบาลทุกคน  ทุกตําแหนงของเทศบาลตําบลศรีธาตุ มีความรูและเกิด
ทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง และเกิดการแลกเปลี่ยนความรูในการปฏิบัติหนาท่ี 
  4. เพ่ือใหพนักงานเทศบาลทุกคน ทุกตําแหนงของเทศบาลตําบลศรีธาตุ มีความรูและเกิด
ทักษะในดานการบริหาร 
  5.  เพ่ือใหพนักงานเทศบาลทุกคน ทุกตําแหนงของเทศบาลตําบลศรีธาตุ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และดําเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมตอตานการทุจริตคอรัปชั่น 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตําบลศรีธาตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน  
- แผนงานพัฒนาการจัดการความรูในองคกร 

ยุทธศาสตรท่ี  2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม 
   - แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ยุทธศาสตรท่ี  1  ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน  
แผนงาน / โครงการ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล 

แผนงานพัฒนาการจัดการความรู
ในองคกร 

• จํานวนคนท่ีไดรับการอบรม 

• จํานวนครั้งการถายทอด 

• จํานวนคนท่ีไดรับการถายทอด 

• จํานวนเรื่องท่ีมีการรวบรวม 

• ถายทอดความรูท่ีไดรับฝกอบรม
แกเจาหนาท่ี 

• รวบรวมองค ความรู ท่ี ได รับ
ฝกอบรมจากหนวยงานภายนอก 

 
ยุทธศาสตรท่ี  2   ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม 
 

แผนงาน / โครงการ ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล 
แผนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร สรุปผลการดําเนินงานตามแบบ

ประเมินติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของผูเขารับการอบรม 

ประเมินผูเขารับการอบรมท้ังกอน
และหลังการอบรม 

 
3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากร 
 คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลศรีธาตุ เห็นสมควรใหจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากร  โดยใหมีขอบเขต  เนื้อหาครอบคลุมในมิติดานตางๆ  ดังตอไปนี้   
  1) การกําหนดหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนา
พนักงานเทศบาลตําบลศรีธาตุ ใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแตละสายงานท่ีดํารงอยู
ตามกรอบแผนอัตรากําลัง  3  ป 

2)  ใหบุคลากรของเทศบาลตําบลศรีธาตุ ตองไดรับการพัฒนาความรูความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  หรือหลายหลักสูตรอยางนอย  ปละ  1  ครั้งหรือตามท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควร  
ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
(3) หลักสูตรความรู  และทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
(4) หลักสูตรดานการบริหาร 
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
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3) วิธีการพัฒนาบุคลากร  ใหเทศบาลตําบลศรีธาตุเปนหนวยดําเนินการเองหรือหนวยงาน 
อ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได  ตามความจําเปนและความเหมาะสม ดังนี้ 

(1) การปฐมนิเทศ 
(2) การฝกอบรม 
(3) การศึกษาหรือดูงาน 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
(5) การสอนงาน  การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 
(6) งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา เทศบาลตําบลศรีธาตุ ตองจัดสรร 

งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนแนนอน  โดยคํานึงถึงความ
ประหยัดคุมคา  เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ   
 
4.  ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 4.1 การเตรียมการและการวางแผน 
  1)  แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

2)  พิจารณาเหตุผลและความจําเปน  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวา 
ผู ใตบังคับบัญชาแตละคนสมควรตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง  จึงจะปฏิบัติงานไดสําเร็จอยางมี
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

3)  กําหนดประเภทของความจําเปน  ไดแก  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ดาน
ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานคุณธรรม
จริยธรรม 

4.2  การดําเนินการพัฒนา 
1)  การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับท่ีเหมาะสม  เม่ือผูบังคับบัญชาไดขอมูลท่ีเปนประโยชน

ตอการพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  จากการหาความจําเปนในการพัฒนาแลว  ผูบังคับบัญชาควรนําขอมูล
เหลานั้นมาพิจารณากําหนดกลุมเปาหมาย  และเรื่องท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาจําเปนตองไดรับการพัฒนาไดแต  
การคัดเลือกกลุมบุคคลท่ีสมควรจะไดรับพัฒนา  และเลือกประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เชน  การใหความรู  การสับเปลี่ยนหนาท่ี
ความรับผิดชอบ  การฝกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา  เปนตน 

2)  วิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา  โดยเลือก
แนวทางการพัฒนาไดหลายอยาง  โดยอาจจัดทําเปนโครงการเพ่ือดําเนินการเอง  หรือเขารวมสมทบกับหนวย
ราชการอ่ืน  หรือวาจางองคกรเอกชนท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะดานเปนผูดําเนินการ 
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บทที่  4 
ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลศรีธาตุ  อําเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธาน ี

ประจําปงบประมาณ  256๔ – 256๖ 
หลักสูตรการ

พัฒนา 
วิธีดําเนินการ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ         กลุมเปาหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย  

1. หลักสูตร
ความรู
พ้ืนฐานการ
ปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

1. การ
ปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

จํานวนครั้ง
ท่ีไดรับการ
อบรม/ป 
ไมนอยกวา 
1 ครั้ง 

เทศบาล
ดําเนินการ 
ก ท จ 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

             ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัติ 
 พนักงานจาง 

2. หลักสูตร
การพัฒนา
เก่ียวกับ
งานท่ี
รับผิดชอบ 

 
 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดู
งาน 

จํานวนครั้ง
ท่ีไดรับการ
อบรม/ป 
ไมนอยกวา 
1 ครั้ง 

เทศบาล
ดําเนินการ 
ก ท จ 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัติ 
 พนักงานจาง 

3. หลักสูตร
ความรูและ
ทักษะ 
เฉพาะ 

 
 
 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดู
งาน 
4. การสอนงาน 

จํานวนครั้ง
ท่ีไดรับการ
อบรม/ป 
ไมนอยกวา 
1 ครั้ง 

เทศบาล
ดําเนินการ 
ก ท จ 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัติ 
 พนักงานจาง 
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หลักสูตรการ

พัฒนา 
วิธีดําเนินการ ตัวช้ีวัด 

(KPI) 
หนวยงาน
ดําเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการ         กลุมเปาหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย  

4. หลักสูตร
ดานการ
บริหาร  

 
 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดู
งาน 
 

คะแนนการ
ติดตาม
ผลได
เพ่ิมข้ึน
ตามลําดับ 

เทศบาล
ดําเนินการ 
ก ท จ 
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 

5  หลักสูตร
ดานคุณธรรม   
จริยธรรม 

 
 
 

1. การฝกอบรม 
2. การประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดู
งาน 

จํานวนบัตร
สนเทห
เรื่อง
รองเรียน 
รองทุกข 
ลดนอยลง
ตามลําดับ 

เทศบาล
ดําเนินการ 
สํานักงาน ก ท 
จังหวัด 
หนวยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

             ตําแหนงสาย
งานบริหาร 
 ตําแหนงสาย
งานผูปฏิบัติ 
 พนักงานจาง 
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บทท่ี 5  หลักสูตรการพัฒนาในการพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕64  -  ๒๕๖6 ) 
1. หลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ิน 
2. หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป 
3. หลักสูตรนักบริหารงานคลัง 
4. หลักสูตรนักบริหารงานชาง 
5. หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข 
6. หลักสูตรนักบริหารการศึกษา 
7. หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
8. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
9. หลักสูตรนักวิชาการคลัง 
10. หลักสูตรนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
11.  หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
12.  หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
13.  หลักสูตรเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14.  หลักสูตรเจาพนักงานธุรการ 
15.  หลักสูตรเจาพนักงานการคลัง 
16.  หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ 
17.  หลักสูตรเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
18.  หลักสูตรนายชางไฟฟา 
19.  หลักสูตรเจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
20. หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก 
21. หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง 
22. การสงเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
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บทท่ี 6 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 – 25๖6) 

เทศบาลตําบลศรีธาตุ อําเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
      แนวทางการพัฒนาบุคลากร  พนักงานสวนทองถิ่น  พนักงานจาง 
สํานักปลัด 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 
ป 2564 

(จํานวนคน) 
ป 2565 

(จํานวนคน) 
ป 25๖6 

(จํานวนคน) 
เทศบาล 

ดําเนินการเอง 
สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

1 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานทองถิ่น หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานทองถิ่นไดมี
ความรู ทักษะความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
มากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงานทองถิ่น 
(ปลัดเทศบาล)   
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

2 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานทองถิ่น หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานทองถิ่นไดมี
ความรู ทักษะความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
มากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงานทองถิ่น 
(รองปลัดเทศบาล)   
ไดรับการฝกอบรม       
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

3 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานท่ัวไป หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหนาสํานักปลัด ไดมีความรู 
ทักษะความเขาใจในการบริหารงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงานทองถิ่น 
(หัวหนาสํานักปลัด)   
ไดรับการฝกอบรม       
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

4 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานท่ัวไป หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหนาฝายอํานวยการ ไดมี
ความรู ทักษะความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
มากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงานทองถิ่น 
(หัวหนาฝาย
อํานวยการ)              
ไดรับการฝกอบรม       
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 
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ท่ี โครงการ/หลักสูตรการ

พัฒนา 
วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 

ป 2564 
(จํานวน

คน) 

ป 2565 
(จํานวนคน) 

ป 25๖6 
(จํานวนคน) 

เทศบาล 
ดําเนินการเอง 

สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

5 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักทรัพยากรบุคคล หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ของนักทรัพยากรบุคคล ไดมีความรู 
ทักษะความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นักทรัพยากรบุคคล 
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

6 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ของเจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ไดมีความรู 
ทักษะความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

7 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
เจาพนักงานธุรการ หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ของเจาพนักงานธุรการ ไดมีความรู 
ทักษะความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

เจาพนักงานธุรการ 
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
2 

 
2 

 
2 

 
- 

 
/ 
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กองคลัง 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 
ป 2564 

(จํานวนคน) 
ป 2565 

(จํานวนคน) 
ป 25๖6 

(จํานวนคน) 
เทศบาล 

ดําเนินการ
เอง 

สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

8 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานการคลัง หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานการคลัง ไดมี
ความรู ทักษะความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
มากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงานการคลัง 
(ผูอํานวยการกองคลัง)   
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

9 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักวิชาการคลัง หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ของนักวิชาการคลัง ไดมีความรู 
ทักษะความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นักวิชาการคลัง 
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

10 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
เจาพนักงานการคลัง หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ของเจาพนักงานการคลัง ไดมี
ความรู ทักษะความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
มากย่ิงขึ้น 

เจาพนักงานการคลัง 
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

11 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
เจาพนักงานพัสดุ หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ของเจาพนักงานพัสดุ ไดมีความรู 
ทักษะความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

เจาพนักงานพัสดุ 
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

12 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ของเจาพนักงานจัดเก็บรายได        
ไดมีความรู ทักษะความเขาใจใน
การปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
มากย่ิงขึ้น 

เจาพนักงานจัดเก็บ
รายได 
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 
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กองชาง 
 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 
ป 2564 

(จํานวนคน) 
ป 2565 

(จํานวนคน) 
ป 25๖6 

(จํานวนคน) 
เทศบาล 

ดําเนินการ
เอง 

สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

13 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานชาง หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานชาง ไดมีความรู 
ทักษะความเขาใจในการบริหารงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงานชาง 
(ผูอํานวยการกองชาง)   
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

14 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานชาง หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ของนักบริหารงานชาง ไดมีความรู 
ทักษะความเขาใจในการบริหารงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงานชาง 
(หัวหนาฝายการโยธา)    
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

15 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นายชางไฟฟา หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ของนายชางไฟฟา ไดมีความรู 
ทักษะความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นายชางไฟฟา 
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 
ป 2564 

(จํานวนคน) 
ป 2565 

(จํานวนคน) 
ป 25๖6 

(จํานวนคน) 
เทศบาล 

ดําเนินการ
เอง 

สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

16 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานสาธารณสขุ 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานสาธารณสุข    
ไดมีความรู ทักษะความเขาใจใน
การบริหารงานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงาน
สาธารณสขุ 
(ผูอํานวยการกอง 
สาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอม)         
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

17 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานสาธารณสขุ 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานสาธารณสุข    
ไดมีความรู ทักษะความเขาใจใน
การบริหารงานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงาน
สาธารณสขุ 
(หัวหนาฝายบริหารงาน
สาธารณสขุ)         
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 
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กองวิชาการและแผนงาน 
 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 
ป 2564 

(จํานวนคน) 
ป 2565 

(จํานวนคน) 
ป 25๖6 

(จํานวนคน) 
เทศบาล 

ดําเนินการ
เอง 

สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

18 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานท่ัวไป หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานท่ัวไป    ไดมี
ความรู ทักษะความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
มากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงานท่ัวไป 
(ผูอํานวยการกอง
วิชาการและแผนงาน)         
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

19 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานท่ัวไป        
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานท่ัวไปไดมีความรู 
ทักษะความเขาใจในการบริหารงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงานท่ัวไป 
(หัวหนาฝายแผนงาน
และงบประมาณ)         
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

20 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ของนักวิเคราะหนโยบายและแผน   
ไดมีความรู ทักษะความเขาใจใน
การปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
มากย่ิงขึ้น 

นักวิเคราะหนโยบาย
และแผน              
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
2 

 
2 

 
2 

 
- 

 
/ 
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กองการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 
ป 2564 

(จํานวนคน) 
ป 2565 

(จํานวนคน) 
ป 25๖6 

(จํานวนคน) 
เทศบาล 

ดําเนินการ
เอง 

สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

21 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานการศึกษา 
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานการศึกษา             
ไดมีความรู ทักษะความเขาใจใน
การบริหารงานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงานท่ัวไป 
(ผูอํานวยการกอง
การศึกษา)          
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

22 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานการศึกษา        
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานการศึกษาไดมี
ความรู ทักษะความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
มากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงานท่ัวไป 
(หัวหนาฝายบริหาร
การศึกษา)            
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

23 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักวิชาการศึกษา           
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ของนักวิชาการศึกษา   ไดมีความรู 
ทักษะความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นักวิชาการศึกษา              
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
1 

 
1 

 
1 

 
- 

 
/ 
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กองสวัสดิการสังคม 
 

ท่ี โครงการ/หลักสูตรการ
พัฒนา 

วัตถุประสงค การดําเนินการ เปาหมายแตละปงบประมาณ ลักษณะการฝกอบรม 
ป 2564 

(จํานวนคน) 
ป 2565 

(จํานวนคน) 
ป 25๖6 

(จํานวนคน) 
เทศบาล 

ดําเนินการ
เอง 

สงฝกอบรมกับ 
หนวยงานอ่ืน 

24 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม หรือหลกัสูตรอ่ืน      
ท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานนักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ไดมีความรู ทักษะ
ความเขาใจในการบริหารงานใน
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงานนัก
บริหารงานสวัสดิการ
สังคม  
(ผูอํานวยการกอง
สวัสดิการสังคม)         
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

25 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม หรือหลกัสูตรอ่ืน     
ท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของนักบริหารงานนักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม ไดมีความรู ทักษะ
ความเขาใจในการบริหารงานใน
หนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นักบริหารงานนัก
บริหารงานสวัสดิการ
สังคม 
(หัวหนาฝายสงเสริม
สวัสดิการสังคม)         
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 

26 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
นักพัฒนาชุมชน  หรือ
หลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ของนักพัฒนาชุมชน  ไดมีความรู 
ทักษะความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบมากย่ิงขึ้น 

นักพัฒนาชุมชน             
ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
2 

 
2 

 
2 

 
- 

 
/ 

27 หลักสูตรเกี่ยวกับ                     
เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 

เพ่ือพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน 
ของเจาพนักงานพัฒนาชุมชน         
ไดมีความรู ทักษะความเขาใจใน
การปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ
มากย่ิงขึ้น 

เจาพนักงานพัฒนา
ชุมชน             
 ไดรับการฝกอบรม          
1 ครั้ง/ป 

 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
/ 
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บทท่ี 7 
งบประมาณในการดาํเนินการพัฒนา 

 เทศบาลตําบลศรีธาตุ  จะประมาณการตั้งจายไวในงบประมาณรายจายประจําป ซ่ึงปรากฏดังนี ้
 

  ๑. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
   ๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว…8๐,๐๐๐..บาท 

   ๒) แผนงานการศึกษา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย 

                                ตั้งจายไว…4๐,๐๐๐..บาท 

   ๓) แผนงานสาธารณสุข  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  ตั้งจายไว…2๐,๐๐๐..บาท 

                             4) แผนงานเคหะและชุมชน  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย  ตั้งจายไว…2๐,๐๐๐..บาท 

   5) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน งบดําเนินงาน หมวดคาใชสอย ตั้งจายไว…2๐,๐๐๐..บาท 

 
 

  ๒. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕ , ๒๕๖๖ 
   งบประมาณ ป ๒๕๖๕,๒๕๖๖ เปนประมาณการเทากันกับป ๒๕๖๔ 
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บทที่ 8 

การติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร  คณะกรรมการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตําบลศรีธาตุ ดําเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 

1) ผูบังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการพัฒนา  เม่ือผานการประเมินผล
แลว  ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว 

 2) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
  3) กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินการ ตามแบบประเมินติดตามผล
การปฏิบัติงานของผูเขารับการอบรม  
  4) เจาหนาท่ีงานการเจาหนาท่ีรวบรวมแบบประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานของผูเขารับการอบรมท่ีไดรับการ
ประเมินจากหัวหนางาน / หัวหนาฝาย / ผูอํานวยการกอง / หัวหนาสํานักปลัด เสนอตอผูบริหารทราบ ซ่ึงแสดงไดดังแผนภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 


