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ค าน า 

 
การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลต าบลนาดีนั้น ได้ค านึงถึงภารกิจอ านาจ หน้าที่

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากร 
แต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการ
พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการ
บริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและ
ภารกิจของเทศบาลต าบลนาดี ต่อไป 

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลนาดี   
อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
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สารบัญ 
 
เรื่อง            หน้า 
 
ค าน า             
 
บทที่ ๑  บทน า 

- หลักการและเหตุผล         ๑ 
- วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา       ๒ 
- ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร     ๒ - ๓ 
- ขั้นตอนการด าเนินงานการ        ๓ - ๔ 
- การติดตามและประเมินผล        ๕ 
 

บทที่ ๒  แนวทางการพัฒนาบุคลากร        ๖ - ๑๒ 
- ส านักงานปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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บทที่  ๑ 
บทน า 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

     ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก าหนดให้เทศบาล  มีการพัฒนา    
ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต้องด าเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้าน
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละ
เทศบาลก็ให้กระท าได้    ทั้งนี้ เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การ
พัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได ้และอาจ
กระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จังหวัด) เทศบาลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลต้น
สังกัด หรือเทศบาลสังกัด   ร่วมกับส่วนราชการอื่น   หรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล    ลงวันที่ 
๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  ก าหนดให้เทศบาล  จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการ
จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล              
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล          
มีระยะเวลา  ๓  ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล นั้น 

 

       เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลนาดี อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕66  ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลต าบลนาดี   เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลนาดีในการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 

/๒.  วัตถุประสงค์... 
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- ๒ –  
 
 

๒. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร มีดังนี้ 

๑) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งตามของเทศบาลต าบลนาดี มีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
๒) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งของเทศบาลต าบลนาดี ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่

รับผิดชอบ 
๓) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งของเทศบาลต าบลนาดี มีความรู้และเกิดทักษะเฉพาะของงานใน

แต่ละต าแหน่ง 
๔) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งของเทศบาลต าบลนาดี มีความรู้และเกิดทักษะในด้านการบริหาร 
๕) เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งของเทศบาลต าบลนาดี มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 
๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 

    คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนาดี เห็นสมควรให้จัดท าแผนการ
พัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ 
งบประมาณในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน ที่
ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง   ๓  ปี 

๒) ให้บุคลากรของเทศบาลต าบลนาดี ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑  ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 
   (๑) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 

(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

๓) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้เทศบาลต าบลนาดี เป็นหน่วยด าเนินการเอง หรือด าเนินการร่วมกับ 
ก.m. จังหวัดหนองบัวล าภู หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวธิีก็ได้ ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสม ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ 
(๒) การฝึกอบรม 

 
 
 
 
 
 

/(๓) การศึกษา... 
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- ๓ – 
 

(๓) การศึกษาหรือดูงาน 
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
(๕) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

๔) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา เทศบาลต าบลนาดี ต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่าเพ่ือให้การพัฒนา
บุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

๔.๑  การเตรียมการและการวางแผน 
๑) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๒) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าใต้บังคับบัญชา 

แต่ละคนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ 
และทักษะเฉพาะของานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

๔.๒ การด าเนินการพัฒนา 
๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การ
คัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ 
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 

๒) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือก 
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการรายละเอียดขั้นตอนการ
ด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร  มีดังนี ้
 
 
 
 
 

 
 
 

/แผนภาพแสดง... 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

เร่ิมต้น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 

/๕. การติดตาม... 
 

 
 
 

 
 
           ๑.๑ แต่งต้ังคณะท างาน 

๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓ ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 
 

 
 
 
         การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอื่น หรือ
ว่าจา้งเอกชนด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธกีารที่เหมาะสม  เช่น 
       - การปฐมนิเทศ    - การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
       - การสับเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบ  - การฝึกอบรม 
       - การดูงาน    - การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

- ฯลฯ 
        

 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 
 

 
 

            

         จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึง
ความส าเร็จความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงาน 
 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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๕. การติดตามและประเมินผล 

    การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลนาดี ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดหนองบัวล าภู เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  ๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ในการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

๑) ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา  
เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

๒)  ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ 
เทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/บทที่  ๒... 
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บทที ่๒ 
แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

 

      การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลนาดี ได้พิจารณาและให้ความส าคัญ
บุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร , สภาเทศบาล , พนักงานเทศบาลทั้ง 4 ส่วนและพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลนาดี เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน , หน้าที่ความรับผิดชอบ , ความรู้ และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง , การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 

 

 ส านักงานปลัด  ประกอบด้วย      
๑. ปลัดเทศบาล 
2. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นักทรัพยากรบุคคล 
5. นักพัฒนาชุมชน 
6. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. เจ้าพนักงานธุรการ 
8. พนักงานขับรถยนต์, พนักงานขับรถขยะ, พนักงานขับรถดับเพลิง, พนักงานขับรถกู้ชีพ 
9. ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 
10. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ, ผูช้่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
๑1. พนักงานประจ ารถขยะ,พนักงานประจ ารถดับเพลิง 
๑2. แม่บ้าน 
๑3. นักการภารโรง 
๑4. คนงานทั่วไป 
๑5. เวชกรฉุกเฉิน 

กองคลัง  ประกอบด้วย 
      ๑. ผู้อ านวยการกองคลัง 

๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง 
3. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
4. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
5. เจ้าพนักงานพัสดุ 
6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
7. ผู้ชว่ยนักวิชาการเงินและบัญชี 
8. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
9. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 
 
 

/กองช่าง... 
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กองช่าง   ประกอบด้วย      
๑. ผู้อ านวยการกองช่าง 
๒. หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
3. นายช่างโยธา 
4. ผู้ช่วยช่างโยธา 
5. ผู้ชว่ยช่างไฟฟ้า 
6. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
7. พนักงานขับรถกระเช้า 
8. คนงานทั่วไป 

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประกอบด้วย     
๑. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานศึกษา 
๓. ครู 
4. ผู้ชว่ยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
5. ผู้ดูแลเด็ก 

        
 

************************************************* 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล 
 

(๑) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานที่ในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม. 

 
ความรู้พืน้ฐานใน 

การปฏบิตัิ
ราชการ 

แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์/ เนื้อหา 
เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

 
ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
ด าเนนิการ 

การตดิตามและ 
ประเมนิผล ระดับ จ านวน 

๑. การปฐมนิเทศ 
 

๑.๑  โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ 

 

- เพื่อเสริมสร้างความรู ้
ความเข้าใจเกีย่วกบั 
เทศบาล และบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

ระดับของพนักงาน 
เทศบาล/
ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้างที่
บรรจุแต่งตั้งใหม่ 
 

เท่ากับพนักงาน
เทศบาล/
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจา้ง 
ที่บรรจุแต่งตั้งใหม่ 

 

ปฐมนิเทศ 
 

- ช่วงเวลาที่บรรจ ุ
แต่งต้ัง 

 

-พนักงานที่บรรจุใหม ่
มีความรู้ความเข้าใจ 
และปฏิบัติงานได้ด ี
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

-ก.ท.จังหวัด ทดสอบตามแบบที ่
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 

๒. การฝึกอบรม ๒.๑  โครงการพัฒนา 
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
 

- เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

เท่ากับระดับของ
บุคลากรที่เข้ารับ
อบรมของแต่ละคน 

เท่ากับจ านวนของ
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ  

๒๕64 – ๒๕66 

- บุคลากรมีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เพื่อบริการ 
ประชาชนและด าเนิน 
ชีวิตได้อย่างปกติสุข 
 

หน่วยงาน 
ภายนอก 
-ส านักงาน 
ปลัดเทศบาล 
 

ทดสอบตามแบบที ่
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 
 

 
 
 
 

/๓. การฝึกอบรม... 



/D.แผนพัฒนาบุคลากร/งานการเจ้าหน้าที่ ทต.นาดี 

- ๙ – 
 

ความรู้
พืน้ฐานใน 
การปฏบิตัิ
ราชการ 

แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์/ 
เนื้อหา 

เป้าหมาย 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน 
ด าเนนิการ 

การตดิตามและ 
ประเมนิผล 

ระดับ จ านวน 

๓. การ
ฝึกอบรม 

๓.๑ โครงการ
ฝึกอบรมผู้บริหาร
ตามแผนการ
ด าเนินการ
ฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้
และวิสัยทัศน์ในการ
ท างานของผู้บริหาร 

เท่ากับระดับของพนกังานเทศบาลต าแหน่งผู้บริหาร เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายข่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

 - มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

 - สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 
 - หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 ๓.๒  โครงการ
ฝึกอบรมผู้
ปฏิบัติการตาม
แผนการ
ด าเนินการ
ฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

- เพื่อพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที ่

เท่ากับระดับของพนกังานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
ระดับปฏิบัติการที่เข้ารับอบรมของแต่ละคน 

เท่ากับจ านวน
ของบุคลากรที่
เข้ารับการอบรม 

ฝึกอบรม เป็นไปตาม
รายข่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

 - มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

 - สถาบัน
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 
 - หน่วยงาน
ภายนอก 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

๔. การศึกษา
หรือดูงาน 

๔.๑ โครงการ
ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ 

- เพื่อน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

เท่ากับระดับของพนกังานเทศบาลและ พนักงาน
จ้าง ที่เข้าศึกษาดูงานของแต่ละคน 

เท่ากับระดับ
ของพนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง ที่
เข้าศึกษาดูงาน
ของแต่ละคน 

การศึกษา 
หรือดูงาน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
โครงการ 

ภายใน 
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

 - ผู้เข้าร่วม
โครงการน าความรู้
ที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้ในการ
ท างานในองค์กร
ได้อย่างดี 

- ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนดและ
รายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

 
 

/๕. การประชุม... 
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ความรู้พืน้ฐานใน 
การปฏบิตัิ
ราชการ 

แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์/ เนื้อหา 
เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

 
ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
ด าเนนิการ 

การตดิตามและ 
ประเมนิผล ระดับ จ านวน 

๕.การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ 
สัมมนา 

๕.๑ โครงการ
สัมมนา/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

- เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของพนักงานเทศบาล 

เท่ากับระดับของ
พนักงานส่วน
ต าบลในต าแหน่ง
ผู้บริหารที่เข้าการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการของแต่
ละคน 

เท่ากับจ านวนของ
บุคลากรท่ีเข้ารับ
การอบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

 - มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

 - ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 ๕.๒  โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การ
บริการจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

- เพื่อพัฒนาความรู้ของ
พนักงานเทศบาลใน
การบริหารจัดการ
องค์กร 

เท่ากับระดับของ
พนักงานเทศบาล
และ พนักงานจ้าง 
ท่ีเข้าศึกษาดูงาน
ของแต่ละคน 

เท่ากับจ านวนของ
บุคลากรท่ีเข้ารับ
การอบรม 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

- มีความรู้เพิ่มมากขึ้น
ในการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

ทุกส่วน 
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 ๕.๓  โครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนา 
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรใน
ส านักงาน
ปลัดเทศบาล 
 

 - เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

๑ - ๗ 8  คน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

 - มีความรู้และ
ปฏบิัติงานในหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน 
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกท่ี
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบท่ี
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 
 
 

/๖. การประชุม... 
 



/D.แผนพัฒนาบุคลากร/งานการเจ้าหน้าที่ ทต.นาดี 

- ๑๑ – 
 

ความรู้พืน้ฐานใน 
การปฏบิตัิ
ราชการ 

แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์/ เนื้อหา 
เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

 
ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
ด าเนนิการ 

การตดิตามและ 
ประเมนิผล ระดับ จ านวน 

๕. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือ 
สัมมนา 

๕.๔ โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในส านักงาน
ปลัดเทศบาล 

- เพื่อเพิม่พูน ความรู ้ 
ทักษะประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

๑ - ๖ 5  คน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

 - มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
เพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วน 
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 ๕.๕ โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในส่วนโยธา 

- เพื่อเพิ่มพูน ความรู ้ 
ทักษะประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

๒ - ๖ 5  คน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน 
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 ๕.๖ โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในส่วน
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่อเพิ่มพูน ความรู ้ 
ทักษะประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 

๒ - ๖ ๒  คน ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ

แต่ละ
หลักสูตร 

ภายใน
ปีงบประมาณ 
2564-2566 

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้น 

ทุกส่วน 
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 ๕.๗ โครงการประชุม 
ประจ าเดือนบุคลากร
ในหน่วยงาน 

- ซักซ้อมการปฏิบัติงาน
ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ทีถู่กต้อง 

เท่ากับระดับของ
คณะผู้บริหาร/
พนักงานส่วนต าบล
ในต าแหน่งผู้บริหาร
ที่เข้าประชุม
ประจ าเดือนของแต่
ละคน 

เท่ากับจ านวนของ
บุคลากรที่เข้าการ
ประชุมประจ าเดือน 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

- 
 

ตั้งแต่เดือน ต.ค. 
2564-2566 

- มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด ทดสอบตามแบบที่
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 
/๕. การประชุม... 



/D.แผนพัฒนาบุคลากร/งานการเจ้าหน้าที่ ทต.นาดี 

- ๑๒ - 
 

ความรู้พืน้ฐานใน 
การปฏบิตัิ
ราชการ 

แผนงาน / 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์/ เนื้อหา 
เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

 
ระยะเวลา 
ด าเนนิการ 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 
ด าเนนิการ 

การตดิตามและ 
ประเมนิผล ระดับ จ านวน 

๖. การสอนงานการ
ให้ค าปรึกษาหรอื
วิธีการอื่น 

๖.๑ โครงการสนับสนุน
ทุนการศกึษาให้ศึกษา
ต่อในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท 

- เพื่อยกระดับความรู้ของ
บุคลากรให้สูงขึ้น 

- ตามจ านวน
บุคลากรที่ผ่านการ
ประเมินปละได้รับ
การคัดเลือกให้
ศึกษาต่อ 

- -   ป.โท ๓ ทนุๆ 
ละ ๑๒๐,๐๐๐ 
บาท/คน/ป ี
-  ป.ตรี ๑๔ ทุนๆ 
ละ ๙๐,๐๐๐ 
บาท/คน/ป ี

 

ปีงบประมาณ   
2564-2566 

- สามารถน าความรู้มา
ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 

ทุกส่วน
ราชการและ
หน่วยงาน
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 ๖.๒ โครงการอื่น ๆ ที่
สามารถก าหนด
ภายหลังตามความ
จ าเป็นและ
สถานการณ์ 

- - - - - ปีงบประมาณ 
2564-2566 

- - ทดสอบตามแบบที่
ก าหนดและรายงาน
ผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
       
 
 
 



/D.แผนพัฒนาบุคลากร/งานการเจ้าหน้าที่ ทต.นาดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


