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บทท่ี 1 
บทนํา  

 
หลักการและเหตผุล 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑3 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กําหนดใหเทศบาลพัฒนาผูไดรับ
การบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล กอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเปนพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลตอง
ดําเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด เชน การพัฒนา
ดานความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได หากเทศบาลจะพัฒนาเพิ่มเติม ใหสอดคลองกับความจําเปนในการพัฒนาของแตละเทศบาล  
ก็ใหกระทําได ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดําเนินการจะตองใชหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กําหนดเปน
หลักสูตรและเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเปนที่เทศบาลพิจารณาเห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ใหเทศบาลสามารถเลือกใชวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได และอาจกระทําได
โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) สํานักงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) รวมกับเทศบาล หรือเทศบาลตนสังกัดรวมกับสวนราชการอื่นหรือ
ภาคเอกชนก็ได และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑3 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่
ราชการ ในตําแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดทําแผนการพัฒนาตองกําหนดตามกรอบของแผน
แมบทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)กําหนด โดยใหกําหนดเปน
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของเทศบาล นั้น  

เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาวเทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย  
จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ขึ้น เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลยางฮอม เปนเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร 
อีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล
ตําบลยางฮอม ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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1. ขอมูลดานโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากําลัง 
แผนอัตรากําลัง 3 ป รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ไว ดังนี้ 

 
โครงสรางสวนราชการเทศบาลตําบลยางฮอม 

 

                      
ปลัดเทศบาล 

                      

                      
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

                      

                            
                  หนวยตรวจสอบภายใน 

         

                            
    

       
1. งานตรวจสอบภายใน 

         

                      
รองปลัดเทศบาล 

                      

                      
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

                      

                            
  

                           

     
                                                                                            

    
สํานักปลัดเทศบาล 

 
กองคลัง 

 
กองชาง 

 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 
กองการศึกษา 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 
 

(นักบริหารงานคลัง ระดับตน) 
 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 
 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน) 
 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน) 

1. งานบริหารทั่วไป 
 

1. งานจัดเก็บและพัฒนารายได 
 

1. ฝายแบบแผนและกอสราง 
 

1. งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม 
 

1. งานบริหารการศึกษา 

2. งานการเจาหนาที่ 
 

2. งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
 

    1.1 งานแบบแผนและกอสราง 
 

2. งานธุรการ 
 

2. งานพัสดุ 

3. งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

3. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
 

    1.2 งานธุรการ 
 

3. ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
 

3. ฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนา  

4. งานทะเบียนราษฎร 
 

4. งานธุรการ 
 

2. ฝายการโยธา 
 

    3.1 งานสงเสริมสุขภาพ 
 

    และวัฒนธรรม 

5. งานนิติการ 
 

5. ฝายบริหารงานคลัง 
 

    2.1 งานสาธารณูปโภค 
 

    3.2 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
 

    3.1 งานสงเสริมการศึกษา ศาสนา  

6. งานประชาสัมพันธ 
 

    5.1 งานการเงินและบัญชี 
 

    2.2 งานจัดสถานที่และการไฟฟาสาธารณะ 
            

          และวัฒนธรรม 

7. งานสงเสริมการทองเที่ยว 
 

    5.2 งานพัสดุและทรัพยสิน 
                         

    3.2 งานธุรการ 

8. งานพัฒนาชุมชน 
                                              

9. งานสวัสดิการสังคม 
                                              

10. งานรักษาความสงบเรียบรอย 
                                              

11. งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                              

12. งานธุรการ 
                                              

 

- 2 - 



- 3 - 

2. อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป  
อัตรากําลงัพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางประจํา และพนกังานจางของเทศบาลตําบลยางฮอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ที ่ เลขที่ตําแหนง ชื่อ - นามสกุล ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน ชื่อตําแหนงในสายงาน/ ตําแหนงประเภท ระดับ หมายเหต ุ
  ผูดํารงตําแหนง /ชื่อตําแหนงพนักงานครู ชื่อตําแหนงพนักงานจาง /ประเภท   

1 12-2-00-1101-001 ส.ต.ท.จอมชัย  ทิพยกมลเสน ปลัดเทศบาล นักบรหิารงานทองถิ่น บรหิารทองถิ่น กลาง   

2 12-2-00-1101-002 นางสาวอัชรีย  อะโนราช รองปลัดเทศบาล นักบรหิารงานทองถิ่น บรหิารทองถิ่น ตน   

 สํานักปลัดเทศบาล       

3 12-2-01-2101-001 - หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล นักบรหิารงานทั่วไป อํานวยการทองถิ่น ตน รองขอให สถ.คัดเลือกแทน 

4 12-2-01-3101-001 นางรัชฎารักษ  เนตรนันชัย นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ชํานาญการ  

5 12-2-01-3102-001 นางสาวรัชนีกรณ  ธิทะ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ชํานาญการ  

6 12-2-01-3103-001 นางสาวกชพร  หลักคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ  

7 12-2-01-3104-001 นายนิสิต  ผลมาก นักจัดการงานทะเบยีนและบตัร นักจัดการงานทะเบยีนและบตัร วิชาการ ชํานาญการ  
8 12-2-01-3105-001 นายจิราณุวัฒน  เสียงดัง นิติกร นิติกร วิชาการ ชํานาญการ  

9 12-2-01-3301-001 นางบัวทิพย  อูปคํา นักประชาสัมพันธ นักประชาสัมพันธ วิชาการ ปฏิบัติการ  

10 12-2-01-3801-001 นายไกลวรรณ  ธิวงค นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ชํานาญการ  

11 12-2-01-3809-001 จ.ส.อ.อภิศักดิ์  ไทยกุล นักจัดการงานเทศกิจ นักจัดการงานเทศกิจ วิชาการ ชํานาญการ  

12 12-2-01-3810-001 นายศุภชัย  กาบทอง นักปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

นักปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

วิชาการ ปฏิบัติการ  

13 12-2-01-4101-001 นางวาสนา  นครนามโลก เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  

14 12-2-01-4101-004 นางสุภาพร  เภารัตน เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน  

15 12-2-01-4805-001 นายนิติกร  ศรีวิไชย เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เจาพนักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ทั่วไป ปฏิบัติงาน  

 พนักงานจางตามภารกิจ      

16 - นางภฤดา  บุญยะศิลป - ผูชวยเจาพนักงานธุรการ - (คุณวุฒิ)  

17 - นายวรวุฒิ  อูปคํา - ผูชวยเจาพนักงานปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

- (คุณวุฒิ)  
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ที ่ เลขที่ตําแหนง ชื่อ - นามสกุล ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน ชื่อตําแหนงในสายงาน/ ตําแหนงประเภท ระดับ หมายเหต ุ
  ผูดํารงตําแหนง /ชื่อตําแหนงพนักงานครู ชื่อตําแหนงพนักงานจาง /ประเภท   
 พนักงานจางทั่วไป       

18 - นางสาวเบญญาภา  เสนสุวรรณ - คนงานทั่วไป - (ทั่วไป)   

19 - นางสาวสรอยสุดา  กอสราง - คนงานทั่วไป - (ทั่วไป)  

20 - - - คนงานทั่วไป - (ทั่วไป) วาง (ขอยุบตําแหนงในปงบฯ 61) 

21 - นางสาวพัชรินทร  จันทรฝน - คนงานทั่วไป - (ทั่วไป)  

 กองคลัง       

22 12-2-04-2102-001 นางสิรริัตน  ปกปงเมือง ผูอํานวยการกองคลงั นักบรหิารงานการคลัง อํานวยการทองถิ่น ตน  

23 12-2-04-2102-002 นางสุทธาธิณี วงศชัย หัวหนาฝายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลงั อํานวยการทองถิ่น ตน  
24 12-2-04-3202-001 นางนารีรัตน  แสนพวง นักวิชาการคลัง นักวิชาการคลัง วิชาการ ชํานาญการ  

25 12-2-04-3203-001 นางอภิญญา  อะโนราช นักวิชาการจัดเก็บรายได นักวิชาการจัดเก็บรายได วิชาการ ชํานาญการ  

26 12-2-04-3204-001 นางรุงนภา  บางบอ นักวิชาการพัสด ุ นักวิชาการพัสด ุ วิชาการ ชํานาญการ  

27 12-2-04-4101-005 - เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปก./ชก. วาง (กําลงัสรรหา) 

28 12-2-04-4201-001 นางอรวรรณ  สมปาน เจาพนักงานการเงินและบัญช ี เจาพนักงานการเงินและบัญช ี ทั่วไป ชํานาญงาน  

 พนักงานจางตามภารกิจ      

29 - นางสาวประนิดา  แดงดําดี - ผูชวยเจาพนักงานพสัดุ - (คุณวุฒิ)  

 พนักงานจางทั่วไป       

30 - นางสาวจรินันท  ใจชมช่ืน - คนงานทั่วไป - (ทั่วไป)  

31 - นางสาวนารรีัตน  จัดที ่ - คนงานทั่วไป - (ทั่วไป)  

32 - นางสาวประกาย  อูปคํา - คนงานทั่วไป - (ทั่วไป)  

33 - นางสาวภาวินี  กุมทา - คนงานทั่วไป - (ทั่วไป)  

 กองชาง       

34 12-2-05-2103-001 - ผูอํานวยการกองชาง นักบรหิารงานชาง อํานวยการทองถิ่น ตน รองขอให สถ.คัดเลือกแทน 

35 12-2-05-2103-002 นายกรินทร  อโนราช หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง นักบรหิารงานชาง อํานวยการทองถิ่น ตน  

36 12-2-05-2103-003 นายทนันชัย  ชางเก็บ หัวหนาฝายการโยธา นักบรหิารงานชาง อํานวยการทองถิ่น ตน  
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ที ่ เลขที่ตําแหนง ชื่อ - นามสกุล ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน ชื่อตําแหนงในสายงาน/ ตําแหนงประเภท ระดับ หมายเหต ุ
  ผูดํารงตําแหนง /ชื่อตําแหนงพนักงานครู ชื่อตําแหนงพนักงานจาง /ประเภท   

37 12-2-05-4101-002 - เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ปก./ชก. วาง (กําลงัสรรหา) 

38 12-2-05-4706-001 นายธนวิน  มูลเมือง นายชางไฟฟา นายชางไฟฟา ทั่วไป ปฏิบัติงาน   

 ลูกจางประจํา (ถายโอน)      

39 002 นายนวชาติ  ต๊ิบบุญศร ี  พนักงานสบูน้ํา ลจ.ประจํา สนับสนุน วางใหยุบ 

 พนักงานจางทั่วไป       

40 - นายเดช  งดงาม - คนงานทั่วไป - (ทั่วไป)  

41 - นายทวีพงษ  ปานตะรังษ ี - คนงานทั่วไป - (ทั่วไป)  

42 - นายสมพิศ  รักษาศิล - คนงานทั่วไป - (ทั่วไป)  

43 - นางสาวพิมพผกา  ธนะเรือง - คนงานทั่วไป - (ทั่วไป)  

44 - นายเกรียงไกร  ชางฆอง - คนงานทั่วไป - (ทั่วไป)  

 กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม      

45 12-2-06-2104-001 นางสาวพรพันธ  เกียรติมีแสง ผูอํานวยการกองสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม 

นักบรหิารงานสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม 

อํานวยการทองถิ่น ตน 
 

46 12-2-06-2104-002 - หัวหนาฝายบรหิารงาน
สาธารณสุข 

นักบรหิารงานสาธารณสุข
และสิง่แวดลอม 

อํานวยการทองถิ่น ตน 
รองขอให สถ.สอบคัดเลือกแทน 

47 12-2-06-3602-001 นางภินวรรณ  อินตะวงค พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ วิชาการ ชํานาญการ  

48 12-2-06-4101-003 จ.ท. สรุิยา อโนราช เจาพนักงานธุรการ เจาพนักงานธุรการ ทั่วไป ชํานาญงาน  

 กองการศึกษา       

49 12-2-08-2107-001 นางสาวรวมพร  ลือชัย ผูอํานวยการกองการศึกษา นักบรหิารงานการศึกษา อํานวยการทองถิ่น ตน  

50 12-2-08-2107-002 - หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

นักบรหิารงานการศึกษา อํานวยการทองถิ่น ตน 
รองขอให สถ.สอบคัดเลือกแทน 

51 12-2-08-3803-001 นางสาววิไลวรรณ  ตะวิโล นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา วิชาการ ชํานาญการ  

52 12-2-08-4203-001 - เจาพนักงานพสัด ุ เจาพนักงานพสัด ุ ทั่วไป ปก./ชก. วาง (กําลงัสรรหา) 
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ที ่ เลขที่ตําแหนง ชื่อ - นามสกุล ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน ชื่อตําแหนงในสายงาน/ ตําแหนงประเภท ระดับ หมายเหต ุ
  ผูดํารงตําแหนง /ชื่อตําแหนงพนักงานครู ชื่อตําแหนงพนักงานจาง /ประเภท   
 พนักงานจางทั่วไป       

53 - นางจุฬากุล  วัดรอบ - คนงานทั่วไป - -  

54 - นายภิกรณ  ขันทพันธุ - คนงานทั่วไป - -  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยสัก      

55 57-2-0009 นางพิไลวรรณ  อินทรีย ครู ครู วิชาการ คศ.1  

 พนักงานจางตามภารกิจ      

56 - นางอุราพร  หลวงจินา - ผูดูแลเดก็ (ทักษะ) - (ทักษะ)  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานพญาพิภักด์ิ      

57 57-2-0010 นายพิพัฒนพล  แกวมาลา ครู ครู วิชาการ คศ.1  

 พนักงานจางตามภารกิจ      

58 - นายชัยวัฒน  แซฟา - ผูดูแลเดก็ (ทักษะ) - (ทักษะ)  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยางฮอม      

59 57-2-0011 นางดรุณี  คลาปูน ครู ครู วิชาการ คศ.1  

 พนักงานจางตามภารกิจ      

60 - นางแสงจันทร  สอนแกว - ผูดูแลเดก็ (ทักษะ) - (ทักษะ)  

61 - นางชฎาพร  ชัยธวัชนันท - ผูดูแลเดก็ (ทักษะ) - (ทักษะ)  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนํ้าแพร      

62 57-2-0266 นางสาวจริัชญา  อินตะยศ ครู ครู วิชาการ คศ.1  

 พนักงานจางตามภารกิจ      

63 - นางสาวภรณวิกา  อุตมะ - ผูดูแลเดก็ (ทักษะ) - (ทักษะ)  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานชมภู      

64 57-2-0267 นางยอดหลา  ชางเก็บ ครู ครู วิชาการ คศ.1  

 พนักงานจางตามภารกิจ      

65 - นายณัฐกิตติ์  นันตา - ผูดูแลเดก็ (ทักษะ) - (ทักษะ)  
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ที ่ เลขที่ตําแหนง ชื่อ - นามสกุล ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน ชื่อตําแหนงในสายงาน/ ตําแหนงประเภท ระดับ หมายเหต ุ
  ผูดํารงตําแหนง /ชื่อตําแหนงพนักงานครู ชื่อตําแหนงพนักงานจาง /ประเภท   
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาแดง      

66 57-2-0268 นางกรรณิการ  ปนนิตมัย ครู ครู วิชาการ คศ.1  

 พนักงานจางตามภารกิจ      

67 - นางวิภากรณ  ถอมกาย - ผูดูแลเดก็ (ทักษะ) - (ทักษะ)  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยหลวงเหนือ      

68 57-2-0269 นางสาวพัณณิตา  เสนสุวรรณ ครู ครู วิชาการ คศ.1  

 พนักงานจางตามภารกิจ      

69 - นางศรีทอง  ใจแปง - ผูดูแลเดก็ (ทักษะ) - (ทักษะ)  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาบง      

70 57-2-0270 นางสุที  แกวมาลา ครู ครู วิชาการ คศ.1  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงศรีเกิด      

 พนักงานจางตามภารกิจ      

71 - นางสงกรานต  อุตเคียน - ผูดูแลเดก็ (ทักษะ) - (ทักษะ)  
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บทท่ี 2 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค  
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงมั่นที่จะเปนคนดี มีจิตสํานึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดที่ถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills) 
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงมั่นที่จะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอยาง
มีประสิทธิผล 
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงมั่นที่จะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
เพื่อใหมีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของเทศบาลและยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตางๆ ที่ใหความ
รวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล 
 
เปาหมาย 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลยางฮอม อันประกอบดวย พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 

และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 

2. ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลยางฮอม ไดรับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไมนอยกวา 
รอยละ 85 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลยางฮอมทุกคน ที่ไดเขารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู 

ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลยางฮอม ไดรับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

 
การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรมีจุดมุงหมาย 

ทิศทางในการกาวไปขางหนาในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองตอยุทธศาสตรองคกร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสูความสําเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเปนการสรางความตอเนื่องในการพฒันา
บุคลากรในองคกร ซึ่งการจัดทํายุทธศาสตรนั้นคือการกําหนดทิศทางขององคกร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู
ในชวงระยะเวลา 3 ป 

ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลยางฮอม นั้น ตองเปนการจัดทํา
ยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร ทั้งนี้ เพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงาน
นั้นเปนสวนที่ชวยสนับสนุนผลักดันใหยุทธศาสตรของหนวยงานประสบความสําเร็จผานทางบุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ เปนผูนํา เปนคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให
ประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง และเพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมตอกับยุทธศาสตรของ
เทศบาลตําบลยางฮอม ในทุกๆ ยุทธศาสตร โดยมิไดเพียงเชื่อมโยงเฉพาะในดานที่เปนยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรบุคคลเทานั้น 

เพื่อใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลยางฮอม มีความสอดคลอง
และสัมพันธกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร จึงไดกําหนดกระบวนในการจัดทํา ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรขององคกร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อําเภอ และทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ 
ยุทธศาสตรองคกร 

ในการกําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรองคกร (ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลยางฮอม) นั้น 
เปนการศึกษาขอมูลประกอบที่สําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองคกร เมื ่อได
ทําการศึกษาและทบทวนขอมูลยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ แลว จากนั้น จึงดําเนินการ
กําหนดประเด็นสําคัญในยุทธศาสตรองคกร 

ขั้นตอนที่ 2 การทํา HR SWOT เพื่อวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะทําใหองคกรบรรลุ หรือไมบรรลุตามยุทธศาสตรที่วางไว 

ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่จะชวยในการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกในดาน
ทรัพยากรมนุษย ที่มีผลตอความสําเร็จขององคกร ซึ่งการทํา HR SWOT นั้น 

-  เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทําใหองคกร
บรรลุหรือไมบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรที่วางไว 

- เปนการดําเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเปนการระดมสมอง ซึ่งใหไดมา
ซึ่งขอมูลจํานวนมาก 

- เปนการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ไดจากการระดมสมองนั้นเปนความเห็นของผูที่มาเขารวม 
- พิจารณาใหความสําคัญกับจุดออน เปนลําดับแรก ๆ 
- เปนการวิเคราะหในทุกๆ ดานที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไมควร

จํากัดเฉพาะในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพียงอยางเดียว 
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ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษย เพื่อวิเคราะหขอมูลที่สําคัญ ซึ่งจะ
ชวยสนับสนุนผลการทํา HR SWOT และเปนขอมูลสนับสนุนในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร
ตอไป 

ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนที่จะชวยสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร ดวยการวิเคราะหจากขอมูล
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย และยังเปนการตรวจสอบ ยืนยัน การทํา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูล
สําคัญดานทรัพยากรมนุษย ยังชวยใหการจัดทํายุทธศาสตรตาง ๆ มีความถูกตองโดยมีขอมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะหและการจัดทํา 

ผลจากการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษยน้ัน ทําใหองคกรเห็นถึงนัยสําคัญที่มีผล
ตอการบริหารงานในปจจุบัน และอนาคตอันใกล เชน การวิเคราะหจํานวนคนในแตละชวงอายุ ทําใหเห็นถึง
กลุมประชากรสวนใหญในองคกร ดวยขอมูลนี้ทําใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคลองกับกลุมคนสวนใหญในองคกร จํานวนวันที่ใชในการพัฒนา แสดงถึงคาเฉลี่ยจํานวนวันที่บุคลากร
ไดรับในการพัฒนา และคาใชจายในการพัฒนานั้นสะทอนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการ
ดําเนินการพัฒนาผานการใชจายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถนําไปเปรียบเทียบกับหนวยงานที่เปนหนวยงานที่ดี
ในเรื่องการพัฒนาคน 

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององคกรที่คลายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องคกรอื่นซึ่งจะชวยสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเนื่องดวยจากความเปนจริงที่วา 
องคกรใดองคกรหนึ่งนั้นไมไดเกงไปทุกเรื่อง ยังมีองคกรที่เกงกวาองคกรอื่นๆ อยางมากในบางเรื่อง ดังนั้น 
การศึกษาจากประสบการณตรงขององคกรอื่น แลวนํามาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลด
การดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขัน   

ขั้นตอนที่ 5 จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เปนขั้นตอนการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พรอมตัวช้ีวัดผลงานที่สําคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนในการ
สรางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคกร โดยการนําขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห 
จัดลําดับความสําคัญ จัดกลุมประเด็นปญหา เพื่อจัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนาข้ึน 

เมื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจากขั้นตอนการสรางยุทธศาสตรและทําการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรหลักของเทศบาลตําบลยางฮอมแลว ลําดับถัดมา ดําเนินการจัดกลุม ปรับปรุง เพื่อคัดเลือกใหเหลือ
ในปริมาณยุทธศาสตรที่เหมาะสม จากนั้นนําชื่อยุทธศาสตรที่ไดผานการจัดกลุม ปรับปรุงแลว มากําหนด
ตัวชี้วัด พรอมทั้งชื่อโครงการในแตละยุทธศาสตร ในการกําหนดตัวชี้วัดควรเปนการวัดผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์
ของยุทธศาสตร และควรกําหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองและตรงตอยุทธศาสตรที่กําหนดข้ึนมา  

ขั้นตอนที่ 6 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร
มาสูการปฏิบัติและการกําหนดแผนงาน/โครงการ เปนการผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสําเร็จดวยการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนั้น
ไดเกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผูรับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดําเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนการ
มอบหมายความรับผิดชอบใหผูที่เกี่ยวของเพื่อนําไปกําหนดเปนแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนําไปสูการ
ประเมินผลงานประจําปที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น 

ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เปนการติดตามผลความกาวหนา และ
ความสําเร็จ ทั้งนี้เพื่อนํามาปรับแตงแผนปฏิบัติงานใหปฏิบัติไดตามเปาหมายที่กําหนดขั้นตอนสุดทายของการ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น เปนขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความกาวหนา ความสําเร็จ
ของยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว ในการประเมินและติดตามผลตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อ
องคกร จะไดทราบถึงความกาวหนาตามแผนงาน และเมื่อเกิดความลาชาองคกรสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติม
จากผูรับผิดชอบ เพื่อรวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในที่สุด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

 
 ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น ไดมีการนําขอมูลในหลาย ๆ ดานมาสรุปผล

และวิเคราะหเพื่อประกอบในการจัดทํายุทธศาสตร ทั้งนี้เพื่อใหยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้นนั้นสามารถนํามาใชใน
การพัฒนาแกไขในสวนที่เปนจุดออนของบุคลากร และสงเสริมสมรรถนะที่จําเปนในการบรรลุเปาประสงค
เชิงกลยุทธของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะหขอมูลไดกําหนดที่มาของขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหได  
4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณจากกลุมผูบริหาร  
2. การรวบรวมขอมูลที่สําคัญดานทรัพยากรบุคคลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ    
3. การสรุปจากแบบสอบถามสํารวจความเห็นตอการพัฒนาบุคลากร  
4. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากที่มา

ของขอมูลดังกลาว ไดดังนี้ 
 
สรุปการสัมภาษณจากผูบริหาร 

 จากการสัมภาษณผูบริหาร ซึ่งประกอบไปดวย ผูบริหารทองถิ่น ปลัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผูบริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ 

 1. บุคลากรตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจบุันใหไดเต็มประสทิธิภาพ 
2. การนําเทคโนโลยมีาใชในสํานักงานเพิ่มขึ้น 
3. การสรางความแข็งแกรงในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อใหบรรลุภารกิจหลกั 
4. การพัฒนาทักษะใหเปน multi skill เพื่อปรบัตัวกับนโยบายควบคุมกําลงัคนภาครัฐ 
5. การเพิม่ทักษะการบรหิารจัดการในงาน 
 6. การเสริมสรางภาวะผูนําใหแกผูบังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 

 
สรุปการวิเคราะหขอมูลสาํคัญดานทรัพยากรบุคคล 

ในการวิเคราะหขอมลูสําคัญดานทรัพยากรบุคคล ไดทําการวิเคราะหขอมูลสําคัญ ดังนี ้
- โครงสรางขาราชการจําแนกแตละชวงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจําแนกตามชวงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดสวนขาราชการ ชาย-หญิง 
- ขอมูลคาใชจายดานบุคลากรตองบประมาณรวม 
- ขอมูลงบในการพัฒนาบุคลากรตองบบุคลากร 
- รอยละของขาราชการที่ควรไดรับการพัฒนา 

   
จากการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญดานทรัพยากรบุคคลดังที่กลาวขางตนนั้น ผลการวิเคราะห

พบวา ในระยะเวลา 3 ปขางหนา เทศบาลตําบลยางฮอม จะประสบปญหาในเรื่องอัตรากําลังคนที่จะหายไป
จากการโอน (ยาย) ซึ่งกําลังคนดังกลาวเปนกําลังคนในระดับสายงานผูปฏิบัติ ซึ่งอาจสงผลกระทบในเรื่องการ
บริหารงานขององคกร ความพรอมของกําลังคนที่จะทดแทนกําลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่องคาใชจายใน
การพัฒนาและจํานวนวันที่ไดรับการพัฒนาของขาราชการนั้นยังต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด 
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สรุปการวิเคราะห HR SWOT 
ในการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เทศบาลตําบลยางฮอมไดมีการจัด

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมขอมูล โดยไดเชิญหัวหนาสวนราชการทุกหนวยงานมารวมกันทํา HR SWOT 
เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนในประเด็นที่เกี่ยวของกับบุคลากร ทั้งนี้สามารถ
สรุปผลจากวิเคราะหไดดังนี้ 

 

1. จุดแข็ง (Strengths) 
- ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัตงิานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพรอมทีจ่ะรับการพฒันา 
- บุคลากรมุงถึงผลสัมฤทธ์ิขององคกร 
- บุคลากรมจีิตสํานึกในการใหบริการ 
- ผูบริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรตอกัน 
- มีผูนําองคกรที่เขมแข็ง 
- บุคลากรมีความรูความเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีสวนรวมกับชุมชนทองถิ่น 
- มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณอยางเปนระบบ 

 

  2. จุดออน (Weaknesses) 
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหวางกลุม 
- ภาระงานของแตละฝายไมชัดเจน 
- การมอบภาระงานยังไมตรงตามศักยภาพของบุคลากร 
- ขาดการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหมๆ ในการปฏิบัติงาน 
- ขาดทักษะดานการสื่อขอความ บริหารประชาสังคม เพื่อสรางแรงสนับสนุนจาก

ประชาชน และทักษะที่จําเปนในการทํางานเชิงรุก 
- การสนับสนุนดานงบประมาณการพัฒนายังไมเพียงพอ 
- ดานอัตรากําลังยังไมเพียงพอและไมเหมาะสมในกับปริมาณงาน 
- ขาดการสรุปบทเรียน องคความรู และติดตามประเมินผลเพื่อการแกปญหาอยาง

จริงจังและตอเนื่อง 
- ขาดการมองเชิงระบบ ความเขาใจและทักษะการทํางานแบบบูรณาการ 
- บุคลากรไมยอมรับเทคโนโลยี 

 

3. โอกาส (Opportunities) 
 - องคกรเปนที่รูจักและยอมรับ และมีภาพลกัษณที่นาเชื่อถอื 
 - มีการสนับสนุน สงเสริมทั้งดานนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหนวยงานตางๆของรัฐ 
- มีกฎหมายที่รองรบัและชัดเจน 
- เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลกัทีส่ําคัญตอประชาชนในพื้นที ่
 

4. ภัยคุมคาม (Threats) 
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไมใหความสําคัญกับองคกร 
- งบประมาณไมเพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไมเอือ้อํานวย ตอการปฏบิัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝายการเมอืง ในเรื่องการปฏบิัติงาน และการแตงตัง้บุคลากร 
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บทท่ี 5 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเทศบาล 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลที่สําคัญในดานตาง ๆ จากผูบริหาร บุคลากร รวมทั้งขอมูลยุทธศาสตร
ของเทศบาลตําบลยางฮอม ไดถูกนํามาสรุปเพื่อจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร เทศบาลประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 อีกทั้งไดมีปรับปรุงการกําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ การพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตําบลยางฮอมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ใหม และจัดทําเปนแผนที่ยุทธศาสตร 
เพื่อใหเปนกรอบกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารใหบุคลากรในองคกรไดมีความเขาใจใน
ทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรรวมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
วิสัยทัศน 

บุคลากรเทศบาลตําบลยางฮอม เปนผูมีสมรรถนะสูง เปยมดวยจริยธรรม เขาถึงประชาชน  
มีความเปนสากล ทุมเทผลักดันใหยุทธศาสตรองคกรสําเร็จ 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในงาน อยางสูงสุด 
2. สรางเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนตอวิสัยทัศน พันธกิจของเทศบาลตําบล

ยางฮอม 
3. สงเสริมการเรียนรูอยางยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเปนหัวใจหลักสําคัญ 
4. พัฒนาผูบังคับบัญชา และผูบริหาร ใหมีทักษะการจัดการ และภาวะผูนําที่เปนเลิศ 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลยางฮอม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ 
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู และมีสวนรวม 
ยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 
ยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาํบลยางฮอม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรบนพื้นฐาน
สมรรถนะ 

1. พัฒนาตามสมรรถนะหลัก 
2. พัฒนาตามสมรรถนะประจําผูบรหิาร 
3. พัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน 

2. การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม  
จิตสาธารณะและธรรมาภิบาล 

1. ฝกอบรมใหความรู ความเขาใจ และแนวทางปฏิบัติที่ดี
ตามประมวลจริยธรรม 
2. พัฒนาดานจิตสํานึกและการมจีิตสาธารณะ 
3. จัดโครงการเชิดชูผูมีคุณธรรมจริยธรรม 
4. ลดปจจัยเสี่ยงในการทจุริตคอรรัปชั่นและการกระทํา
ผิดวินัยของบุคลากร 
5. สงเสรมิใหมีการจัดการความรูและวิธีการปฏิบัติอันเปน
เลิศ (Best Practies) ในดานจริยธรรมและธรรมภบิาล  
ซึ่งจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในองคกร 

3. สงเสรมิการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู 
และมสีวนรวม 

1. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งมีการสงเสริมใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
ขอมูลขาวสารและความรู (Development and 
Knowledge) 
2. กิจกรรม ๕ ส 
3. ประชุมสวนราชการภายในระดบักองและระดบั
หนวยงาน 
4. หาความจําเปน (Training Need) ในการพัฒนา
บุคลากร 

4. การพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 1. สงเสรมิใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
2. บุคลากรทุกตําแหนงตองไดรับการพฒันาอยางนอย 
ปละ 1 หลักสูตร 
3. กําหนดแนวทางสรางแรงจูงใจเพื่อใหบุคลากรที่มี
ศักยภาพมีความผูกพันกบัองคกร เชน ระบบการ
มอบหมายงานใหตรงกับศักยภาพ ระบบคาตอบแทน 
ตามผลการปฏิบัติงาน 
4. สงเสรมิใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในการ
ดําเนินงานตามนโยบายผูบรหิารและตามขอระเบียบ
กฎหมายกําหนด 
5. สงเสรมิใหมีการศึกษาดูงานองคกรอื่น ๆ เพื่อนําความรู
มาปรบัใชกับการพฒันาทองถิ่น 
6. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการ
ปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร แนวทางการพัฒนา 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. จัดใหมีการสงเสรมิสุขภาพกาย-ใจ ที่เหมาะสมกับความ

ตองการของแตละบุคคล เชน จัดตั้งชมรม/กลุมกีฬาตาง ๆ 
การตรวจสุขภาพประจําป 
2. จัดใหมีการฝกอบรม/สัมมนาเพื่อใหมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกบัการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ไดแก การ
บรหิารจัดการการเงิน การบรหิารจัดการเวลาพฒันา
ทักษะเพื่ออาชีพเสริม 
3. จัดใหมีโครงการ/กจิกรรมการสงเสริมความสมัพันธที่ดี
ในหนวยงาน เชน กิจกรรมการ แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ 
การปลูกตนไม กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน 
4. มีการจัดสวัสดกิารและสิง่อํานวยความสะดวกเพิ่มเตมิที่
ไมใชสวัสดิการภาคบังคบัตามกฎหมาย ซึ่งมีความ
เหมาะสม สอดคลองกบัความตองการและสภาพของสวน
ราชการ 
5. ใหความรูและสรางทัศนคติที่ดีในการจัดสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสมและเอื้อตอการปฏิบัติงาน 

 
 และในแตละยุทธศาสตรการพัฒนานั้นไดกําหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรไว ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด 
1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรบนพื้นฐาน
สมรรถนะ 

1. รอยละเฉลี่ยของพนักงานเทศบาลที่ผานการประเมิน 
สมรรถนะในระดับทีอ่งคกรคาดหวัง  
(% Competency Fit) 
2. จํานวนวันที่ไดรับการพัฒนาเฉลี่ยตอคนตอป 

2. การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม  
จิตสาธารณะและธรรมาภิบาล 

จํานวนวันตอคนตอปที่บุคลากรไดรับการพฒันาหรือเขา
รวมกิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการสํารวจภาพลักษณดานคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรตอสังคมภายนอก 

3. สงเสรมิการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู 
และมสีวนรวม 

1. จํานวนความรู/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยตอคนที ่
บุคลากรบันทกึเขาระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมที่ไดรบัการคัดเลอืกใหไดรบัรางวัล 

4 . การพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ 1. จํานวนวันตอคนตอปที่บุคลากรซึ่งดํารงตําแหนง 
ผูบังคบับญัชาที่ไดรับการพฒันาในเรื่องภาวะผูนํา 
และการบรหิารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรตอผูบังคบับญัชา 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. จํานวนวันตอคนตอปที่บุคลากรเขารวมกจิกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. รอยละของความพึงพอใจของบุคลากรตอการ 
ปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
การกําหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลยางฮอม ไดพิจารณาและให

ความสําคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
รวมถึงพนักงานจางทั้งสวนราชการ เพื่อใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางดานการปฏิบัติงาน หนาที่ความ
รับผิดชอบ ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  

 
สํานักปลัดเทศบาล 
ประกอบดวย  

1. ปลัดเทศบาล 
2. รองปลัดเทศบาล 
3. หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล 
4. นักจัดการงานทั่วไป 
5. นักทรัพยากรบุคคล 
6. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
7. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
8. นิติกร 
9. นักประชาสัมพันธ 
10. นักพัฒนาชุมชน 
11. นักจัดการงานเทศกิจ 
12. นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
13. เจาพนักงานธุรการ 
14. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
16. ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17. คนงานทั่วไป 

 
กองคลัง 
ประกอบดวย  

1. ผูอํานวยการกองคลงั 
2. หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง 
3. นักวิชาการคลัง 
4. นักวิชาการจัดเก็บรายได 
5. นักวิชาการพัสด ุ
6. เจาพนักงานธุรการ 
7. เจาพนักงานการเงินและบัญช ี
8. ผูชวยเจาพนักงานพสัดุ 
9. คนงานทั่วไป 
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กองชาง 
ประกอบดวย  

1. ผูอํานวยการกองชาง 
2. หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 
3. หัวหนาฝายการโยธา 
4. นายชางโยธา 
5. เจาพนักงานธุรการ 
6. นายชางไฟฟา 
7. พนักงานสบูน้ํา 
8. คนงานทั่วไป 

 
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดลอม 
ประกอบดวย  

1. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 
2. หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุข 
3. พยาบาลวิชาชีพ 
4. เจาพนักงานธุรการ 

 
กองการศึกษา 
ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการกองการศึกษา 
2. หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
3. นักวิชาการศึกษา 
4. เจาพนักงานพสัด ุ
5. ครู 
6. ผูดูแลเดก็ (ทักษะ) 
7. คนงานทั่วไป 

   
หลักสูตรการพัฒนา สําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู

เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางแตละตําแหนงจะไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือ
หลายหลักสูตร ดังนี้  

(๑) หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ  
(๓) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง  
(๔) หลักสูตรดานการบริหาร  
(๕) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 
การกําหนดวิธีการพัฒนา โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น 

เชน การจัดฝกอบรมโดยเทศบาลดําเนินการเองหรือการสงเขารวมฝกอบรมที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด และการ
พัฒนาในระยะยาว เชน การสอนงานในขณะทํางาน การจัดใหมีพี่เลี้ยงในการทํางาน การมอบหมายงานการ
หมุนเวียนงาน การใหคําปรึกษาแนะนํา การติดตามและประเมินผลโดยผูบังคับบัญชา เปนตน 



- 18 - 

โดยมีวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรอืหลายวิธีก็ไดตามความจําเปน ความเหมาะสม ดังนี ้ 
(๑) การปฐมนิเทศ  
(๒) การฝกอบรม  
(๓) การศึกษา หรือดูงาน  
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
(๕) การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

 
  การกําหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพื่อใหการติดตามความสําเร็จและความกาวหนาในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได
กําหนดไวในแตละยุทธศาสตรนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองสนับสนุนตอความสําเร็จของ
ยุทธศาสตรหลักของเทศบาลตําบลยางฮอม จึงไดมีการกําหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงานโครงการไว ซึ่งผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสําเร็จได ในการกําหนดตัวชี้วัดนั้น
ตองมีความชัดเจน สามารถวัดผลได และสามารถวัดผลไดจริง สําหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนา
บุคลากร ไดกําหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงาน ดังนี้ 
 



ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรบนพื้นฐานสมรรถนะ
แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาตามสมรรถนะหลัก
                        2. พัฒนาตามสมรรถนะประจําผูบริหาร 
                        3. พัฒนาตามสมรรถนะประจําสายงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อใหพนักงานเทศบาล  - พนักงานเทศบาล √ √ √  - มีผูเขารวม  - พนักงานเทศบาล  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

บุคคลากรของเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล 15,000 15,000 15,000 โครงการ พนักงานครูเทศบาล ทํางานที่กําหนด
ตําบลยางฮอม ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลูกจางประจํา และ ไมนอยกวา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

มีทักษะ ความรู และความสามารถ พนักงานจาง รอยละ 70 มีทักษะ ความรู และความสามารถ

ในการปฏิบัติงานไดอยางมี จํานวน 60 คน ในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้น
2 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/  - เพื่อใหพนักงานครูเทศบาล  - พนักงานครูเทศบาล √ √ √  - มีผูเขารวม  - พนักงานครูเทศบาล  - การฝกอบรม ติดตามการ กองการศึกษา

ผูดูแลเด็ก พนักงานจาง และเจาหนาที่ พนักงานจาง และเจาหนาที่ 54,000 54,000 54,000 โครงการ พนักงานจาง และเจาหนาที่ ทํางานที่กําหนด
ที่เกี่ยวของมีทักษะ ความรู ที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา ที่เกี่ยวของมีทักษะ ความรู 
และความสามารถในการ จํานวน 20 คน รอยละ 70 และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้น
3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อใหพนักงานครูเทศบาล  - พนักงานครูเทศบาล √ √ √  - มีผูเขารวม  - พนักงานครูเทศบาล  - การฝกอบรม ติดตามการ กองการศึกษา

เพื่อพัฒนาการศึกษาของ ศพด. พนักงานจาง และเจาหนาที่ พนักงานจาง และเจาหนาที่ 54,000 54,000 54,000 โครงการ พนักงานจาง และเจาหนาที่ ทํางานที่กําหนด
ตําบลยางฮอม ที่เกี่ยวของมีทักษะ ความรู ที่เกี่ยวของ ไมนอยกวา ที่เกี่ยวของมีทักษะ ความรู 

และความสามารถในการ จํานวน 20 คน รอยละ 70 และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมี ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการ/หลักสูตรการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ของเทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค
ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ

วิธีการพัฒนา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค

ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ
วิธีการพัฒนา

4 ผูบริหารทองถิ่น :  - เพื่อเตรียมความพรอม  - นายกเทศมนตรี - √ -  - ผูเขารับการ  - นายกเทศมนตรีมีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
ประเทศไทย 4.0 ผูบริหารทองถิ่นกาวสูยุค (หลักสูตรละ 67,000 บาท) - 67,000 - ฝกอบรมผาน ความสามารถดานการบริหาร ทํางานที่กําหนด

ประเทศไทย 4.0 การทดสอบ ราชการขององคกรใหมีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสรางผูบริหารทองถิ่น และประสิทธิผลทันตอการ
"นักคิด" ที่สามารถสรางสรรค เปลี่ยนแปลงและตอบสนอง
นวัตกรรมใหมๆ ความตองการของประชาชน
 - รับมือกับความเปลี่ยนแปลง
อยางเทาทัน ดวยศาสตรของ
พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ

5 รองนายกเทศมนตรี  - เพื่อใหรองนายกเทศมนตรี  - รองนายกเทศมนตรี - √ √  - ผูเขารับการ  - รองนายกเทศมนตรีมีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
มีความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่ (หลักสูตรละ 28,000 บาท) - 28,000 28,000 ฝกอบรมผาน มีความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่ ทํางานที่กําหนด
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี การทดสอบ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6 ที่ปรึกษานายกองคกรปกครอง  - เพื่อใหที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี - - √  - ผูเขารับการ  - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
สวนทองถิ่น มีความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่ (หลักสูตรละ 17,000 บาท) - - 17,000 ฝกอบรมผาน มีความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่ ทํางานที่กําหนด

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี การทดสอบ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7 เลขานุการนายกองคกรปกครอง  - เพื่อใหเลขานุการนายกเทศมนตรี  - เลขานุการนายกเทศมนตรี - √ -  - ผูเขารับการ  - เลขานุการนายกเทศมนตรี  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
สวนทองถิ่น มีความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่ (หลักสูตรละ 17,000 บาท) - 17,000 - ฝกอบรมผาน มีความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่ ทํางานที่กําหนด

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี การทดสอบ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8 ประธาน/รองประธาน  - เพื่อใหประธาน/รองประธาน  - ประธาน/รองประธาน - √ √  - ผูเขารับการ  - ประธาน/รองประธาน  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
สภาเทศบาล สภาเทศบาลมีความรูพื้นฐาน สภาเทศบาล - 28,000 28,000 ฝกอบรมผาน สภาเทศบาลมีความรูพื้นฐาน ทํางานที่กําหนด

ในตําแหนงหนาที่ สามารถ (หลักสูตรละ 28,000 บาท) การทดสอบ ในตําแหนงหนาที่ สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และประสิทธิผล

9 สมาชิกสภาเทศบาล  - เพื่อใหสมาชิกสภาเทศบาล  - สมาชิกสภาเทศบาล √ √ √  - ผูเขารับการ  - สมาชิกสภาเทศบาล  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
มีความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่ (หลักสูตรละ 17,000 บาท) 17,000 68,000 85,000 ฝกอบรมผาน มีความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่ ทํางานที่กําหนด
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี การทดสอบ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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10 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  - เพื่อเตรียมความพรอม  - ปลัดองคกรปกครอง - √ -  - ผูเขารับการ  - ปลัดเทศบาลมีความรู ความ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
ประเทศไทย 4.0 ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนทองถิ่น - 67,000 - ฝกอบรมผาน สามารถดานการบริหารราชการ  - การศึกษา ทํางานที่กําหนด

กาวสูยุคประเทศไทย 4.0 (หลักสูตรละ 67,000 บาท) การทดสอบ ขององคกรใหมีประสิทธิภาพและ ดูงาน
 - เพื่อสรางปลัดองคกรปกครอง ประสิทธิผลทันตอการเปลี่ยนแปลง

สวนทองถิ่น "นักคิด" ที่สามารถ และตอบสนองความตองการ
สรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ของประชาชน
 - รับมือกับความเปลี่ยนแปลง
อยางเทาทัน ดวยศาสตรของ
พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงฯ

11 นักบริหารงานชาง  - เพื่อใหนักบริหารงานชาง  - นักบริหารงานชาง √ - -  - ผูเขารับการ  - นักบริหารงานชาง  - การฝกอบรม ติดตามการ กองชาง
มีความรู ความเขาใจ ในการ (หลักสูตรละ 33,200 บาท) 33,200 - - ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ ในการ ทํางานที่กําหนด
ปฏิบัติงานและตรวจสอบงาน การทดสอบ ปฏิบัติงานและตรวจสอบงาน
เกี่ยวกับงานสํารวจ ออบแบบ เกี่ยวกับงานสํารวจ ออบแบบ 
เขียนแบบกอสราง บํารุงรักษา เขียนแบบกอสราง บํารุงรักษา
โครงการกอสรางตางๆ โครงการกอสรางตางๆ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร 
ในการปฎิบัติงานไดดี ในการปฎิบัติงานไดดี

12 นักบริหารงานสาธารณสุข  - เพื่อพัฒนาสมรรถนะดาน  - นักบริหารงานสาธารณสุข - - √  - ผูเขารับการ  - สามารถพัฒนาสมรรถนะดาน  - การฝกอบรม ติดตามการ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม การบริหารและการจัดการงาน และสิ่งแวดลอม - - 33,200 ฝกอบรมผาน การบริหารและการจัดการงาน ทํางานที่กําหนด และสิ่งแวดลอม

ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล (หลักสูตรละ 33,200 บาท) การทดสอบ ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักบริหารกิจการบานเมือง และหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีเสริมสรางคุณธรรม และ ที่ดีเสริมสรางคุณธรรม และ
จริยธรรม ใหมีจิตสํานึกที่ดี จริยธรรม ใหมีจิตสํานึกที่ดี
ในการปฏิบัติราชการ ในการปฏิบัติราชการ
เพื่อประโยชนสุขสวนรวม เพื่อประโยชนสุขสวนรวม
 - เพื่อมุงใหผูเขาอบรมสามารถ  - สามารถนําความรู ความเขาใจ
นําความรู ความเขาใจ ทักษะ ทักษะและประสบการณ ที่ไดรับ
และประสบการณ ที่ไดรับจาก จากการฝกอบรมไปถายทอด
การฝกอบรมไปถายทอด และ และประยุกตใชในการบริหาร
ประยุกตใชในการบริหารงาน งานราชการ เพื่อตอบสนอง
ราชการ เพื่อตอบสนอง ความตองการของประชาชน
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ความตองการของประชาชน ภายในทองถิ่นไดอยางมี
ภายในทองถิ่นไดอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

13 นักบริหารงานการศึกษา  - เพื่อพัฒนาสมรรถนะดาน  - นักบริหารงานการศึกษา - √ -  - ผูเขารับการ  - สามารถพัฒนาสมรรถนะดาน  - การฝกอบรม ติดตามการ กองการศึกษา
(ตามมติ ก.ท.) การบริหารและการจัดการงาน หรือนักวิชาการศึกษา - 49,000 - ฝกอบรมผาน การบริหารและการจัดการงาน ทํางานที่กําหนด

ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล ชํานาญการ การทดสอบ ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักบริหารกิจการบานเมือง (หลักสูตรละ 49,000 บาท) และหลักบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีเสริมสรางคุณธรรม และ ที่ดีเสริมสรางคุณธรรม และ
จริยธรรม ใหมีจิตสํานึกที่ดี จริยธรรม ใหมีจิตสํานึกที่ดี
ในการปฏิบัติราชการ ในการปฏิบัติราชการ
เพื่อประโยชนสุขสวนรวม เพื่อประโยชนสุขสวนรวม
 - เพื่อมุงใหผูเขาอบรมสามารถ  - สามารถนําความรู ความเขาใจ
นําความรู ความเขาใจ ทักษะ ทักษะและประสบการณ ที่ไดรับ
และประสบการณ ที่ไดรับจาก จากการฝกอบรมไปถายทอด
การฝกอบรมไปถายทอด และ และประยุกตใชในการบริหาร
ประยุกตใชในการบริหารงาน งานราชการ เพื่อตอบสนอง
ราชการ เพื่อตอบสนอง ความตองการของประชาชน
ความตองการของประชาชน ภายในทองถิ่นไดอยางมี
ภายในทองถิ่นไดอยางมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

14 นักจัดการงานทั่วไป  - เพื่อใหนักจัดการงานทั่วไป  - นักจัดการงานทั่วไป -  - √  - ผูเขารับการ  - นักจัดการงานทั่วไป  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
มีความรู ความเขาใจ ในการ (หลักสูตรละ 33,200 บาท) -  - 33,200 ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ ในการ ทํางานที่กําหนด
ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายใน การทดสอบ ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายใน
สํานักงานและการบริหาร สํานักงานและการบริหาร
ราชการทั่วไป ราชการทั่วไป

15 นักทรัพยากรบุคคล  - เพื่อใหนักทรัพยากรบุคคล  - นักทรัพยากรบุคคล - √ -  - ผูเขารับการ  - นักทรัพยากรบุคคล  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
มีความรู ความเขาใจ ในการ (หลักสูตรละ 33,200 บาท) - 33,200 - ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ ในการ ทํางานที่กําหนด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหาร การทดสอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลขององคกร ทรัพยากรบุคคลขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปกครองสวนทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
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16 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  - เพื่อใหนักจัดการงานทะเบียน  - นักจัดการงานทะเบียน - √ -  - ผูเขารับการ  - นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
และบัตรมีความรู ความเขาใจ และบัตร - 33,200 - ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ กฎหมาย ทํางานที่กําหนด
กฎหมายงานทะเบียนราษฎร (หลักสูตรละ 33,200 บาท) การทดสอบ งานทะเบียนราษฎรอยางถูกตอง
อยางถูกตองเหมาะสม เหมาะสม และใหบริการ
และใหบริการประชาชนอยางมี ประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

17 นักประชาสัมพันธ  - เพื่อใหนักประชาสัมพันธ  - นักประชาสัมพันธ - √ -  - ผูเขารับการ  - นักประชาสัมพันธ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
มีความรู ความเขาใจ ในการ (หลักสูตรละ 33,200 บาท) - 33,200 - ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ ในการ ทํางานที่กําหนด
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ การทดสอบ ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ

มากยิ่งขึ้น
18 นักพัฒนาชุมชน  - เพื่อใหนักพัฒนาชุมชน  - นักพัฒนาชุมชน - - √  - ผูเขารับการ  - นักพัฒนาชุมชน  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

มีความรู ความเขาใจ ในการ (หลักสูตรละ 33,200 บาท) - - 33,200 ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ ในการ ทํางานที่กําหนด
ปฏิบัติงานดานวิชาการ การทดสอบ ปฏิบัติงานดานวิชาการ
พัฒนาชุมชน พัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น

19 นักจัดการงานเทศกิจ  - เพื่อใหนักจัดการงานเทศกิจ  - นักจัดการงานเทศกิจ √  - ผูเขารับการ  - นักจัดการงานเทศกิจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
มีความรู ความเขาใจ ในการ (หลักสูตรละ 33,200 บาท) 33,200 ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ ในการ ทํางานที่กําหนด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร การทดสอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงานเทศกิจ จัดการงานเทศกิจมากยิ่งขึ้น

20 นักปองกันและบรรเทา  - เพื่อใหนักปองกันและบรรเทา  - นักปองกันและบรรเทา - - √  - ผูเขารับการ  - นักปองกันและบรรเทา  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
สาธารณภัย สาธารณภัยมีความรู ความเขาใจ สาธารณภัย - - 33,200 ฝกอบรมผาน สาธารณภัยมีความรู ความเขาใจ ทํางานที่กําหนด

ในการปฏิบัติงานทางการปองกัน (หลักสูตรละ 33,200 บาท) การทดสอบ ในการปฏิบัติงานทางการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งข้ึน

21 นักวิชาการคลัง  - เพื่อใหนักวิชาการคลัง  - นักวิชาการคลัง  - √  -  - ผูเขารับการ  - นักวิชาการคลัง มีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ กองคลัง
มีความรู ความเขาใจ ในการ (หลักสูตรละ 33,200 บาท)  - 33,200  - ฝกอบรมผาน ความเขาใจ ในการ ทํางานที่กําหนด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ การทดสอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานคลัง บริหารงานคลัง มากยิ่งขึ้น

22 นักวิชาการจัดเก็บรายได  - เพื่อใหนักวิชาการจัดเก็บรายได  - นักวิชาการจัดเก็บรายได  -  - √  - ผูเขารับการ  - นักวิชาการจัดเก็บรายได  - การฝกอบรม ติดตามการ กองคลัง
มีความรู ความเขาใจ ในการ (หลักสูตรละ 33,200 บาท)  -  - 33,200 ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ ในการ ทํางานที่กําหนด
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ การทดสอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ
การจัดเก็บรายได รายไดมากยิ่งขึ้น
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23 นักวิชาการพัสดุ  - เพื่อใหนักวิชาการพัสดุ มีความรู  - นักวิชาการพัสดุ  - √  -  - ผูเขารับการ  - นักวิชาการพัสดุ มีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ กองคลัง
ความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน (หลักสูตรละ 33,200 บาท)  - 33,200  - ฝกอบรมผาน ความเขาใจ ในการ ปฏิบัติงาน ทํางานที่กําหนด
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง การทดสอบ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ

มากยิ่งขึ้น
24 พยาบาลวิชาชีพ  - เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพ  - พยาบาลวิชาชีพ  - √  -  - ผูเขารับการ  - พยาบาลวิชาชีพ มีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ กองสาธารณสุข

มีความรู ความเขาใจ ในการ (หลักสูตรละ 33,200 บาท)  - 33,200  - ฝกอบรมผาน ความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน ทํางานที่กําหนด และสิ่งแวดลอม
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพยาบาล การทดสอบ เกี่ยวกับการพยาบาล

มากยิ่งขึ้น
25 นักวิชาการศึกษา  - เพื่อใหนักวิชาการศึกษา  - นักวิชาการศึกษา - √ -  - ผูเขารับการ  - นักวิชาการศึกษา  - การฝกอบรม ติดตามการ กองการศึกษา

มีความรู ความเขาใจ ในการ (หลักสูตรละ 33,200 บาท) - 33,200 - ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ ในการ ทํางานที่กําหนด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ การทดสอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานการศึกษาทองถิ่น บริหารงานการศึกษาทองถิ่น

มากยิ่งขึ้น
26 นักวางแผนพัฒนาทองถิ่น  - เพื่อใหไดมีความรู ความเขาใจ  - ผอ.กองแผนและวิชาการ √ - -  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจเรื่องการ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

เร่ืองการเปลี่ยนแปลงในบริบท  - นักวิเคราะหนโยบาย 29,500 - - ฝกอบรมผาน เปลี่ยนแปลงในบริบทโลกที่สงผล ทํางานที่กําหนด
โลกที่สงผลกระทบตอประเทศ และแผน การทดสอบ กระทบตอประเทศแนวคิดในการ
แนวคิดในการพัฒนาทองถิ่น  - นักพัฒนาชุมชน พัฒนาทองถิ่นมีความรูความเขาใจ
มีความรูความเขาใจที่ถูกตอง  - ผูที่ทําหนาในการ ที่ถูกตองและเชื่อมโยงเกี่ยวกับ
และเชื่อมโยงเกี่ยวกับยุทธศาสตร จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ยุทธศาสตรชาติ ระยะ20 ป,
ชาติ ระยะ20 ป,แผนพัฒนา (หลักสูตรละ 29,500 บาท) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แหงชาติฉบับที่12,
 ฉบับที่12, ยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย,
ยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย, ยุทธศาสตรกรมสงเสริมปกครอง
ยุทธศาสตรกรมสงเสริมปกครอง ทองถิ่น,ยุทธศาสตรจังหวัด ไปสู
ทองถิ่น,ยุทธศาสตรจังหวัด ไปสู การวางแผนการ การจัดทําแผน 
การวางแผนการ การจัดทําแผน การบูรณาการแผนงาน/โครงการ
การบูรณาการแผนงาน/โครงการ  - การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
 - เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางนักวาง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางนักวาง แผนมืออาชีพในการทําหนาที่
แผนมืออาชีพในการทําหนาที่ ขับเคลื่อนประเทศไปสูประเทศไทย

ขับเคลื่อนประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 มีเครือขายในการปรึกษา หารือ
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4.0 มีเครือขายในการปรึกษา หารือ และประสานการทํางานรวมกันตอไป

และประสานการทํางานรวมกันตอไป ในอนาคต
ในอนาคต

27 เจาพนักงานธุรการ  -เพื่อใหเจาพนักงานธุรการ  - เจาพนักงานธุรการ  - √ √  - ผูเขารับการ  - เจาพนักงานธุรการ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
มีความรู ความเขาใจ ในการ (หลักสูตรละ 22,500 บาท)  - 45,000 22,500 ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ ในการ ทํางานที่กําหนด กองชาง
ปฏิบัติงานธุรการและ การทดสอบ ปฏิบัติงานธุรการและ กองสาธารณสุข
งานสารบรรณ งานสารบรรณมากยิ่งขึ้น และสิ่งแวดลอม

28 เจาพนักงานทะเบียน  - เพื่อพัฒนาบุคลากร  - เจาพนักงานทะเบียน - - √  - ผูเขารับการ  - เจาหนาที่/เจาพนักงาน  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
สํานักทะเบียนใหมีความรู  และผูที่ไดรับมอบหมายให - - 22,500 ฝกอบรมผาน สํานักทะเบียนมีความรู ทํางานที่กําหนด
ความเขาใจ งานการทะเบียน ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร การทดสอบ ความเขาใจ งานการทะเบียน
ราษฎรอยางถูกตองเหมาะสม (หลักสูตรละ 22,500 บาท) ราษฎรอยางถูกตองเหมาะสม
และใหบริการประชาชน และใหบริการประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

29 เจาพนักงานปองกันและ  เพื่อใหเจาพนักงานปองกันและ  - เจาพนักงานปองกันและ √  -  -  - ผูเขารับการ  เจาพนักงานปองกันและ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัยมีความรู บรรเทาสาธารณภัย 23,500  -  - ฝกอบรมผาน บรรเทาสาธารณภัยมีความรู ทํางานที่กําหนด

ความเขาใจในการปฏิบัติงาน (หลักสูตรละ 23,500 บาท) การทดสอบ ความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ทางการปองกันและบรรเทา ทางการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย สาธารณภัยมากยิ่งขึ้น

30 เจาพนักงานพัสดุ  - เพื่อใหเจาพนักงานพัสดุ  - เจาพนักงานพัสดุ √ √ -  - ผูเขารับการ -เจาพนักงานธุรการมีความรูความ  - การฝกอบรม ติดตามการ กองการศึกษา
มีความรู ความเขาใจ ในการ (หลักสูตรละ 22,500 บาท) 22,500 22,500 - ฝกอบรมผาน ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานเกี่ยว ทํางานที่กําหนด กองคลัง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ การทดสอบ กับงานจัดหาพัสดุภายใต พ.ร.บ

รัฐ พ.ศ. 2560
31 เจาพนักงานการเงินและบัญชี  - เพื่อใหเจาพนักงานการเงินและ  - เจาพนักงานการเงิน  -  - √  - ผูเขารับการ  - เจาพนักงานการเงินและบัญชี  - การฝกอบรม ติดตามการ กองคลัง

บัญชี มีความรู ความเขาใจ ในการ และบัญชี  -  - 22,500 ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขา ใจในการ ทํางานที่กําหนด
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจาย (หลักสูตรละ 22,500 บาท) การทดสอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจาย
การเงิน การคลัง ขององคกร การเงิน การคลัง ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปกครองสวนทองถิ่น มากยิ่งขึ้น

32 นายชางไฟฟา  - เพื่อใหนายชางไฟฟา มีความรู นายชางไฟฟา - √ -  - ผูเขารับการ  - นายชางไฟฟา มีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ กองชาง
ความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน (หลักสูตรละ 22,500 บาท) - 22,500 - ฝกอบรมผาน ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานเกี่ยว ทํางานที่กําหนด
เกี่ยวกับงานไฟฟา การทดสอบ กับงานไฟฟา
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33 นายชางโยธา  - เพื่อใหนายชางโยธา  มีความรู นายชางโยธา - √ -  - ผูเขารับการ  - นายชางโยธา มีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ กองชาง
ความเขาใจ ในการปฏิบัติงาน (หลักสูตรละ 22,500 บาท) - 22,500 - ฝกอบรมผาน ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานเกี่ยว ทํางานที่กําหนด
เกี่ยวกับงานสํารวจ ออกแบบ การทดสอบ กับงานสํารวจ ออกแบบ
เขียนแบบกอสราง บํารุงรักษา เขียนแบบกอสราง บํารุงรักษา
โครงการกอสรางตางๆ โครงการกอสรางตางๆ

34 ปฐมนิเทศขาราชการหรือ  - เพื่อใหผูเขารับการอบรม  - พนักงานสวนทองถิ่น √ √ √  - พนักงานใหม  - ผูเขารับการอบรม  - การปฐมนิเทศ ติดตามการ ทุกสวนราชการ
พนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม มีความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่ ที่บรรจุใหม 12,900 12,900 12,900 ไดรับการฝกอบรม มีความรูพื้นฐานในตําแหนงหนาที่  - การฝกอบรม ทํางานที่กําหนด

และสามารถนําความรูไป (หลักสูตรละ 12,900 บาท) คนละ 1 คร้ัง และสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและ ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประสิทธิผล
 - เพื่อใหผูเขารับการอบรม  - ผูเขารับการอบรม
มีวิสัยทัศนในการตัดสินใจ มีวิสัยทัศนในการตัดสินใจ 
สามารถตอบสนองความตองการ สามารถตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาไดอยางทั่วถึง และแกไขปญหาไดอยางทั่วถึง
ทันการณ โปรงใสและเปนธรรม ทันการณ โปรงใสและเปนธรรม
 - เพื่อใหผูเขารับการอบรม  - ผูเขารับการอบรม
มีความสามารถในการบริหาร มีความสามารถในการบริหาร
ทรัพยากรไดอยางคุมคา เพียงพอ ทรัพยากรไดอยางคุมคา เพียงพอ
และมีเหตุผลตามหลักปรัชญา และมีเหตุผลตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
 - เพื่อใหผูเขารับการอบรม  - ผูเขารับการอบรม
สามารถนําประสบการณ สามารถนําประสบการณ
ในการอบรมไปวิเคราะหหาจุดเดน ในการอบรมไปวิเคราะหหาจุดเดน

จุดดอยของงานและองคกร จุดดอยของงานและองคกร 
เพื่อปรับเปนกลยุทธแบบมุงผล เพื่อปรับเปนกลยุทธแบบมุงผล
สัมฤทธิ์ในการทํางาน สัมฤทธิ์ในการทํางาน
 - เพื่อใหผูเขารับการอบรม  - ผูเขารับการอบรม
มีคุณธรรม จริยธรรมในการ มีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกองคกรและ ประโยชนสูงสุดแกองคกรและ
ประชาชนเปนหลัก ประชาชนเปนหลัก
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35 การจัดทําแผนอัตรากําลัง  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง พนักงานจาง 15,000 15,000 15,000 ฝกอบรมผาน ในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ทํางานที่กําหนด

การทดสอบ มากยิ่งขึ้น
36 การจัดทําแผนการพัฒนา  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

พนักงาน ในการจัดทําแผนการพัฒนา พนักงานจาง 15,000 15,000 15,000 ฝกอบรมผาน ในการจัดทําแผนการพัฒนา ทํางานที่กําหนด
พนักงาน การทดสอบ พนักงานมากยิ่งขึ้น

37 การบริหารงานบุคคล  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  -คณะผูบริหาร √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ ทุกสวนราชการ
สวนทองถิ่น ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ พนักงานเทศบาล 30,000 30,000 30,000 ฝกอบรมผาน ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ  - การประชุม ทํางานที่กําหนด

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พนักงาครูเทศบาล และ การทดสอบ บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น
พนักงานจาง มากยิ่งขึ้น

38 โครงการประชุมสัมมนาทาง  - เพื่อใหผูเขารวมประชุมสัมมนา  -คณะผูบริหาร √ √ √  - ผูเขารับการ  - ผูเขารวมประชุมสัมมนามีความรู  - ประชุมสัมมนา ติดตามการ ทุกสวนราชการ
วิชาการ เรื่อง "การกระจาย มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ พนักงานเทศบาล 80,000 80,000 80,000 ฝกอบรมผาน ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการการ ทางวิชาการ ทํางานที่กําหนด
หนาที่และอํานาจการเลือกตั้ง หลักการการกระจายหนาที่และ พนักงาครูเทศบาล การทดสอบ กระจายหนาที่และอํานาจ  - การฝกอบรม
ทองถิ่น การบริหารงานบุคคล อํานาจการเลือกตั้งทองถิ่น ลูกจางประจํา และ การเลือกตั้งทองถิ่น การบริหาร
ทองถิ่นสูการปฏิรูปและ การบริหารงานบุคคลทองถิ่น พนักงานจาง งานบุคคลทองถิ่น ทิศทางการ
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป" ทิศทางการปฏิรูปประเทศและ ปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ภายใต ชาติ 20 ป ภายใตรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแหงชาติราชอาณา แหงชาติราชอาณาจักรไทย
จักรไทยพุทธศักราช 2560 พุทธศักราช 2560 มากยิ่งขึ้น
 - เพื่อระดมความเห็นของ  - สามารถระดมความเห็นของ
ผูเขารวมประชุมสัมมนา ผูเขารวมประชุมสัมมนา สรุปเสนอ

สรุปเสนอตอรัฐบาล สภานิติ ตอรัฐบาล สภานิติบัญญัติแหงชาติ

บัญญัติแหงชาติ คณะกรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศดานการบริหาร ดานการบริหารราชการแผนดิน
ราชการแผนดิน กระทรวง กระทรวงมหาดไทย และ
มหาดไทย และหนวยงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบ

ที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบ การพิจารณาดําเนินการ
การพิจารณาดําเนินการ ตามอํานาจหนาที่ของแตละ
ตามอํานาจหนาที่ของแตละ หนวยงานตอไป
หนวยงานตอไป
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39 โครงการอบรมสัมมนาชี้แจง  - เพื่อใหการตรวจประเมิน  - พนักงานเทศบาล √ √ √  - ไดรับการ  - มีความเขาใจในการประเมิน  - การฝกอบรม ติดตามการ ทุกสวนราชการ
พนักงานเทศบาล/พนักงานจาง ประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) พนักงาครูเทศบาล 9,000 9,000 9,000 อบรม/ประชุม/ ประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)  - การประชุม ทํางานที่กําหนด
ผูปฏิบัติงานรวบรวมเอกสาร ประจําป มีประสิทธิภาพและ ลูกจางประจํา และ สัมมนา ที่ตรงกันและถูกตอง  - การสัมมนา
การตรวจประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล พนักงานจาง อยางนอยปละ
ของ อปท. (LPA) ประจําป 1 ครั้ง

40 โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ ทุกสวนราชการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผูบริหาร เกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาล 15,000 15,000 15,000 อบรม/ประชุม/ เกี่ยวกับการบริหารงานเทศบาล  - การสัมมนา ทํางานที่กําหนด
และพนักงานสวนทองถิ่น และการปฏิบัติงานในอํานาจ พนักงาครูเทศบาล และ สัมมนา และการปฏิบัติงานในอํานาจ

หนาที่ของเทศบาล พนักงานจาง อยางนอยปละ หนาที่ของเทศบาลมากยิ่งขึ้น
1 ครั้ง

41 การบริหารจัดการการเลือกตั้ง  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - ปลัด อปท. รองปลัด อปท. √ √ √  - ไดรับการ  - ผูเขารับการอบรมไดรับความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาทองถิ่นและ บริหารจัดการการเลือกตั้งของ พนักงาน อปท. ที่รับผิดชอบ 50,000 50,000 50,000 อบรม/ประชุม/ เพิ่มขึ้นในการวางแผน และการ  - การประชุม ทํางานที่กําหนด
ผูบริหารทองถิ่น อปท. ในการจัดการเลือกตั้ง สัมมนา บริหารจัดการการเลือกตั้ง  - การสัมมนา

 -เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจ อยางนอยปละ ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาฯ
ในการวางแผน และการบริหาร 1 ครั้ง และสามารถพัฒนาใหเกิดประ
จัดการการเลือกตั้ง การเก็บรักษา ประสิทธิภาพในการบริหาร
เอกสาร และการทําลายบัตร จัดการการเลือกตั้ง
เลือกตั้งและเอกสารการเลือกตั้ง
 -เพื่อใหเขาใจระเบียบกฎหมาย
ที่แกไขใหมลาสุด

42 เรงรัดการดําเนินคดีตาม พรบ.  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยว พนักงานจาง 10,000 10,000 10,000 ฝกอบรมผาน ในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยว ทํางานที่กําหนด

ของอยางถูกตอง การทดสอบ ของอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น
43 การพัฒนาบุคลากรดานเทศกิจ  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

และสนับสนุนงานเทศกิจ ในการปฏิบัติงานเทศกิจ พนักงานจาง 10,000 10,000 10,000 ฝกอบรมผาน ในการปฏิบัติงานเทศกิจ ทํางานที่กําหนด
การทดสอบ มากยิ่งขึ้น

44 การเพิ่มประสิทธิภาพ  - เพื่อใหมีความรูความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรูความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
การติดตามและประเมินผล เร่ืองการติดตามและประเมินผล พนักงานจาง 3,900 3,900 3,900 ฝกอบรมผาน เร่ืองการติดตามและประเมินผล ทํางานที่กําหนด
แผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป แผนพัฒนาทองถิ่น  4 ป การทดสอบ แผนพัฒนาทองถิ่น  4 ป 

มากยิ่งขึ้น
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45 การบริหารงบประมาณรายจาย  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
ประจําป และการบันทึกบัญชี เร่ืองการบริหารงบประมาณ พนักงานจาง 3,900 3,900 3,900 ฝกอบรมผาน เร่ืองการบริหารงบประมาณ ทํางานที่กําหนด
เร่ิมตน ดวยระบบคอมพิวเตอร รายจายประจําป และการบันทึก การทดสอบ รายจายประจําป และการบันทึก
e-laas บัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร บัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร

e-laas e-laas มากยิ่งขึ้น
46 คอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะห  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

นโยบายและแผน เรื่องการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร พนักงานจาง 29,500 29,500 29,500 ฝกอบรมผาน เรื่องการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ทํางานที่กําหนด
สําหรับการวิเคราะหนโยบาย การทดสอบ สําหรับการวิเคราะหนโยบาย
และแผน และแผนมากยิ่งขึ้น

47 การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
4 ป และการประสานแผน เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น พนักงานจาง 2,600 2,600 2,600 ฝกอบรมผาน เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ทํางานที่กําหนด
พัฒนาทองถิ่น 4 ป และการประสานแผน การทดสอบ 4 ป และการประสานแผน

พัฒนาทองถิ่น พัฒนาทองถิ่นมากยิ่งขึ้น
48 การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  - เพื่อใหการขับเคลื่อนการจัดทํา  - ผูปฏิบัติงานดานการจัดทํา √ √ √  - ผูเขารับการ  - การขับเคลื่อนการจัดทํา  - การสัมมนา ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 5,000 5,000 5,000 สัมมนา มีความรู แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เชิงปฏิบัติการ ทํางานที่กําหนด
และแหลงน้ํา) (Local Sufficiency ทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) ทองถิ่น ความเขาใจ ทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)

Economy Plan : LSEP) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดทําแผน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปดวยความเรียบรอย พัฒนาเศรษฐกิจ เปนไปดวยความเรียบรอย

พอเพียงทองถิ่น
เพิ่มมากขึ้น

49 การประชุมชี้แจงแนวทางการ  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล
ซอมแซมพัฒนาศักยภาพ ในแนวทางการซอมแซมพัฒนา พนักงานจาง 3,000 3,000 3,000 ประชุม ในแนวทางการซอมแซมพัฒนา มาใชในการ
แหลงน้ํา ตามแนวทางปดทอง ศักยภาพแหลงน้ํา ตามแนวทาง อยางนอยปละ ศักยภาพแหลงน้ํา ตามแนวทาง ปฏิบัติงาน
หลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ปดทองหลังพระ สืบสานแนว 1 ครั้ง ปดทองหลังพระ สืบสานแนว ไดอยางถูกตอง

พระราชดําริ พระราชดําริมากยิ่งขึ้น
50 การประชุมปลัดเทศบาลเพื่อ  - เพื่อเลือกกันเอง เปนผูแทนระดับ  - ปลัดเทศบาล √ √ √  - ไดรับการ  - ไดผูแทนคณะกรรมการระดับ  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล

เลือกกันเอง เปนผูแทนระดับ จังหวัดเพื่อทําหนาที่คัดเลือก 3,000 3,000 3,000 ประชุม จังหวัดเพื่อทําหนาที่คัดเลือก มาใชในการ
จังหวัดเพื่อทําหนาที่คัดเลือก ผูแทนเทศบาลในคณะกรรมการ อยางนอยปละ ผูแทนเทศบาลในคณะกรรมการ ปฏิบัติงาน
ผูแทนเทศบาลในคณะกรรมการ กลางพนักงานเทศบาล 1 ครั้ง กลางพนักงานเทศบาล ไดอยางถูกตอง
กลางพนักงานเทศบาล



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค

ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ
วิธีการพัฒนา

51 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อสรางความเขาใจในการ  - คณะผูบริหาร และ √ √ √  - ไดรับการ  - มีความเขาใจในการ  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ นํานโยบายในระดับชาติไปสู พนักงานเทศบาล 10,000 10,000 10,000 ประชุม นํานโยบายในระดับชาติไปสู มาใชในการ
การขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติ การปฏิบัติตลอดจนการแลก อยางนอยปละ การปฏิบัติตลอดจนการแลก ปฏิบัติงาน
ตามเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปลี่ยนปญหาอุปสรรคในการ 1 ครั้ง เปลี่ยนปญหาอุปสรรคในการ ไดอยางถูกตอง

ปฏิบัติงานรวมกัน ปฏิบัติงานรวมกันมากยิ่งขึ้น
52 การประชุมสัมมนาขับเคล่ือน  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล

การดําเนินงานปองกันและ ในการดําเนินงานปองกันและ พนักงานจาง 3,000 3,000 3,000 ประชุม ในการดําเนินงานปองกันและ สัมมนา มาใชในการ
ลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งป ลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งป อยางนอยปละ ลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งป ปฏิบัติงาน

1 ครั้ง มากยิ่งขึ้น ไดอยางถูกตอง
53 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อใหผูบริหารองคกรปกครอง  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ไดรับการ  - ผูบริหารองคกรปกครองสวน  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล

ผูบริหารองคกรปกครอง สวนทองถิ่นมีความรู ความตระหนัก พนักงานเทศบาล และ 10,000 10,000 10,000 ประชุม ทองถิ่นมีความรู ความเขาใน เชิงปฏิบัติการ มาใชในการ
สวนทองถิ่นดานการปองกัน ในภารกิจการจัดการบรรเทา พนักงานจาง อยางนอยปละ งานดานการปองกันและบรรเทา ปฏิบัติงาน
และบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัยของประเทศไทย 1 ครั้ง สาธารณภัย และเขาใจบทบาท ไดอยางถูกตอง

 - เพื่อใหผูบริหารองคกรปกครอง อํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจ สวนทองถิ่นในการจัดการสาธารณภัย

ถึงบทบาทหนาที่ในการสาธารณภัย  - พัฒนาวิสัยทัศนผูบริหาร
ตามแผนการปองกันและบรรเทา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 นําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติหนาที่
และการพัฒนางานดานปองกัน และสามารถจัดการสาธารณภัย
และบรรเทาสาธารณภัยของ ในพื้นที่รับผิดชอบไดอยางมี
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประสิทธิภาพ
 - เพื่อใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรวมดําเนินการและ
สนับสนุนงานดานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

54 การประชุมวิชาการสมาคม  - เพื่อพัฒนาบุคลากร และเพิ่ม  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ไดรับการ  - สามารถพัฒนาบุคลากร และ  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลแหง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สมาชิกสภาเทศบาล 20,000 20,000 20,000 ประชุม เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ วิชาการ มาใชในการ
ประเทศไทย ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล พนักงานเทศบาล และ อยางนอยปละ งานตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลได ปฏิบัติงาน

 - เพื่อเตรียมความพรอมเพื่อ พนักงานจาง 1 ครั้ง  - สามารถเตรียมความพรอมเพื่อ ไดอยางถูกตอง
รองรับนโยบายการปฏิรูปประเทศ รองรับนโยบายการปฏิรูปประเทศ
ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป ได
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55 โครงการประชุมวิชาการ  - เพื่อใหไดแลกเปลี่ยนและ  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ไดรับการ  - ไดแลกเปลี่ยนและนําเสนอปญหา  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ นําเสนอปญหาอุปสรรคในการ สมาชิกสภาเทศบาล 10,000 10,000 10,000 ประชุม อุปสรรคในการปฏิบัติงาน วิชาการ มาใชในการ

ปฏิบัติงาน แลวนําแนวทางการ พนักงานเทศบาล และ อยางนอยปละ แลวนําแนวทางการแกไขปญหา ปฏิบัติงาน
แกไขปญหาไปบูรณาการบริหาร พนักงานจาง 2 ครั้ง ไปบูรณาการบริหารจัดการภารกิจ ไดอยางถูกตอง
จัดการภารกิจของเทศบาลใหมีการ ของเทศบาลใหมีการพัฒนา
พัฒนาอยางมีระบบ/เจริญกาวหนา อยางมีระบบ/เจริญกาวหนาอยาง
ยั่งยืนตอไป ยั่งยืนตอไป
 - เพื่อใหเทศบาลมีการเตรียม  - เทศบาลมีการเตรียมความพรอม

ความพรอมตอการเตรียมการ ตอการเตรียมการเลือกตั้งทองถิ่น
เลือกตั้งทองถิ่น ระเบียบ กฎหมาย ระเบียบกฏหมายขอสั่งการและ
ขอสั่งการและนโยบายที่เกี่ยวของ นโยบายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
กับการปฏิบัติงานขององคกร งานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ปกครองสวนทองถิ่น  - ทราบถึงแนวทางการจัดสรรงบ
 - เพื่อใหทราบถึงแนวทางการ ประมาณ การใชจายงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณ การใชจาย การใชจายงบประมาณขององคกร
งบประมาณขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น การพิจารณา

ปกครองสวนทองถิ่น การพิจารณา คดีในศาลอาญาคดีทุจริตและ
คดีในศาลอาญาคดีทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และการดําเนินงาน

ประพฤมิชอบ และการดําเนินงาน ของสมาคมสันนิบาตเทศบาล
ของสมาคมสันนิบาตเทศบาล แหงประเทศไทย
แหงประเทศไทย  - การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 - เพื่อใหการปฏิบัติงานมี ลดความขัดแยง ขอพิพาทในองคกร

ประสิทธิภาพ  ลดความคัดแยง และขอทักทวงจากสํานักงาน
ขอพิพาทในองคกรและขอทักทวง ตรวจเงินแผนดิน
จากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

56 การประชุมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ไดรับการ  - สามารถปฏิบัติงานศูนยพัฒนา  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล
ถายทอดแนวทางปฏิบัติงาน งานศูนยพัฒนาครอบครัว พนักงานจาง 3,000 3,000 3,000 ประชุม ครอบครัวไดอยางถูกตอง เชิงปฏิบัติ มาใชในการ
ศูนยพัฒนาครอบครัว อยางนอยปละ ปฏิบัติงาน

1 ครั้ง ไดอยางถูกตอง
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57 ฝกอบรมเสริมสรางสมรรถนะ  - เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ ในการ  - พนักงานเทศบาล √ √ √  - ไดรับการ  - สามารถปฏิบัติหนาที่ไดสําเร็จ  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล
ทักษะที่จําเปนในการปฏิบัติ ปฏิบัติหนาที่ทุกๆดาน พนักงานครูเทศบาล 30,000 40,000 40,000 ฝกอบรม/ ตามเปาหมายของเทศบาล  - การประชุม มาใชในการ
หนาที่ตามหลักสูตรของ ลูกจางประจํา และ ประชุมสัมมนา สัมมนา ปฏิบัติงาน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พนักงานจาง อยางนอยปละ ไดอยางถูกตอง
กําหนด 1 ครั้ง

58 ฝกอบรมและประชุมจัดทํา  - เพื่อใหการจัดทํางบประมาณ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - จัดทํางบประมาณ  - สามารถจัดทํางบประมาณ  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล
งบประมาณขององคกรปกครอง ถูกตองตามหนังสือสั่งการตางๆ พนักงานจาง 20,000 20,000 20,000 รายจายประจําป รายจายประจําปไดอยางถูกตอง  - การประชุม มาใชในการ
สวนทองถิ่น ของหนวยงาน ไดถูกตอง สัมมนา ปฏิบัติงาน
ที่กํากับดูแลเทศบาล  - ไดรับการอบรม/ ไดอยางถูกตอง

ประชุมสัมมนา
อยางนอยปละ
1 ครั้ง

59 อบรมการบริหารงานคลังทุกดาน  - เพื่อใหการดําเนินงานของ  - พนักงานเทศบาล √ √ √  - ไดรับการอบรม/  - สามารถกํากับงานคลัง  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ กองคลัง
อาทิเชน งานแผนที่ภาษี กองคลังสําเร็จถูกตองตาม 10,000 10,000 10,000 ประชุมสัมมนา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  - การประชุม มาใชในการ สํานักปลัดเทศบาล
งานจัดเก็บรายได งานการเงิน กฎหมายและหนังสือสั่งการ อยางนอยปละ สัมมนา ปฏิบัติงาน
และบัญชี งานพัสดุ เปนตน 1 ครั้ง ไดอยางถูกตอง

60 ฝกอบรมการจัดทําแผนพัฒนา  - เพื่อใหการจัดทําแผนตรงตาม  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ไดรับการ  - จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล
ทองถิ่น กิจการงานสภา เจตนาของประชาชน สมาชิกสภาเทศบาล 5,000 5,000 5,000 อบรม/ประชุม ไดถูกตอง  - การประชุม มาใชในการ
งานทะเบียนราษฎร ฯลฯ แกไขปญหาไดอยางตรงจุด พนักงานเทศบาล และ อยางนอยปละ  - การปฏิบัติงานดานกิจการสภา สัมมนา ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของกับงานของ  - เพื่อใหการบริหารดานงาน พนักงานจาง 1 ครั้ง เทศบาลไดถูกตอง ไดอยางถูกตอง
สํานักปลัดเทศบาล ทะเบียนราษฎรสะดวก รวดเร็ว  - การปฏิบัติงานดานงาน

และถูกตอง ทะเบียนราษฎรไดถูกตอง
มีประสิทธิภาพ

61 อบรม/สัมมนาความรูดาน  - เพื่อใหการทํางานดานสวัสดิการ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ไดรับการอบรม/  - ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ ผูพิการ  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล
สวัสดิการตางๆ /การเพิ่มทักษะ ตางๆ และการสงเคราะหแก เด็ก พนักงานจาง 50,000 50,000 50,000 ประชุมสัมมนา ผูปวยเอดส กลุมประชาชน  - การประชุม มาใชในการ
อาชีพและเบี้ยยังชีพตางๆ ผูยากไร ผูสูงอายุ ผูพิการ อยางนอยปละ ไดรับการสงเคราะห รวมถึง สัมมนา ปฏิบัติงาน
ตามที่หนวยงานกํากับจัดขึ้น ประชาชนทั่วไปไดถูกตอง 2 ครั้ง สงเสริมคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ไดอยางถูกตอง

 - เพื่อสงเสริมทักษะดานอาชีพแก
กลุมสตรี เยาวชนได



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค

ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ
วิธีการพัฒนา

62 อบรม/สัมมนาเกี่ยวกับวิถีทาง  - เพื่อใหการจัดการเลือกตั้ง  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ไดรับการอบรม/  - จัดการเลือกตั้งไดอยางถูกตอง  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล
ประชาธิปไตย กฎหมายเลือกตั้ง สําเร็จและถูกตอง สมาชิกสภาเทศบาล 30,000 30,000 30,000 ประชุมสัมมนา  - การประชุม มาใชในการ
ระดับประเทศ, ระดับทองถิ่น พนักงานเทศบาล อยางนอยปละ สัมมนา ปฏิบัติงาน
เปนตน พนักงาครูเทศบาล 2 ครั้ง ไดอยางถูกตอง

ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง

63 การเตรียมตัวใหพรอม  - เพื่อใหผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่  - คณะผูบริหาร √ √  -  - ไดรับการ  - ผูปฏิบัติงานที่มีหนาที่  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
สําหรับการเลือกตั้งทองถิ่นและ มีความเขาใจวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง สมาชิกสภาเทศบาล 3,500 3,500  - อบรม/ประชุม มีความเขาใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ  - การประชุม ทํางานที่กําหนด
วิธีปฏิบัติที่ถูกตองเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการเลือกตั้งทองถิ่น พนักงานเทศบาล และ อยางนอยปละ ที่ถูกตองในการเลือกตั้งและ
การประชุมสภาทองถิ่น และการประชุมสภาทองถิ่น พนักงานจาง 1 ครั้ง การประชุมสภาทองถิ่น

64 การฝกอบรมความรูเกี่ยวกับ  - เพื่อการสงเสริมและพัฒนาดาน  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ผูเขารับการ  -เขาใจหลักการและเหตุผล  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสาร ความรู  ความเขาใจสาระสําคัญ สมาชิกสภาเทศบาล 10,000 10,000 10,000 ฝกอบรมผาน มีความรูความเขาใจสาระสําคัญ ทํางานที่กําหนด
ของราชการ และแนวปฏิบัติราชการกฎหมาย พนักงานเทศบาล การทดสอบ และแนวปฏิบัติราชการกฎหมาย

วาดวยขอมูลขาวสาร ของราชการ พนักงาครูเทศบาล วาดวยขอมูลขาวสาร ของราชการ
ลูกจางประจํา และ ไดอยางถูกตอง
พนักงานจาง

65 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการ  - เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ไดรับการ  - บุคลากรมีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
ทองเที่ยวและอุตสาหกรรม ความเขาใจในการบริหารจัดการ สมาชิกสภาเทศบาล 10,000 10,000 10,000 อบรม/ประชุม ในการบริหารจัดการ  - การประชุม ทํางานที่กําหนด
การทองเที่ยว งานทองเที่ยว พนักงานเทศบาล และ อยางนอยปละ งานทองเที่ยว

 - เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลคา พนักงานจาง 1 ครั้ง  - สามารถพัฒนาและเพิ่มมูลคา
สินคาของทองถิ่น สินคาของทองถิ่นได
 - เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว  - สามารถสงเสริมการทองเที่ยว
ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย

66 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ  - เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - ผูเขารับการอบรม  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
ในดานการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ พนักงานจาง 15,000 15,000 15,000 ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ ในการ ทํางานที่กําหนด
เอกสารและรายงานตาง ๆ การทดสอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ในการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ขององคกร มากยิ่งขึ้น

67 การปองกันและบรรเทา  - เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรู ความเขาใจในการ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
สาธารณภัยตางๆ ในการปองกันและบรรเทา พนักงานจาง 10,000 10,000 10,000 อบรม/ประชุม ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  - การประชุม ทํางานที่กําหนด

สาธารณภัยตางๆ อยางนอยปละ ตางๆ มากยิ่งขึ้น
1 ครั้ง
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68 การบริหารจัดการสาธารณภัย  - เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรู ความเขาใจในการ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
ตางๆ ในการบริหารจัดการสาธารณภัย พนักงานจาง 10,000 10,000 10,000 อบรม/ประชุม บริหารจัดการสาธารณภัยตางๆ  - การประชุม ทํางานที่กําหนด

ตางๆ อยางนอยปละ สัมมนา
1 ครั้ง

69 โครงการอบรมหลักสูตรการ  - เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับระเบียบ  - พนักงานเทศบาล และ - √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรูเกี่ยวกับระเบียบ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
จัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพและ ในการเบิกจายเงินสวัสดิการ พนักงานจาง - 3,900 3,900 ฝกอบรมผาน ในการเบิกจายเงินสวัสดิการ ทํางานที่กําหนด
การประยุกตใชระบบสารสนเทศ สังคมและตลอดจนระเบียบที่เกี่ยว การทดสอบ สังคมและตลอดจนระเบียบที่เกี่ยว

การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ กับงานเบี้ยยังชีพของอปท.และ กับงานเบี้ยยังชีพของอปท.และ
การเบิกจายเบี้ยยังชีพ และการ แนวทางเทคนิคการปฏิบัติงานที่ แนวทางเทคนิคการปฏิบัติงานที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับงานสวัสดิการ ถูกตองเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิ ถูกตองเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิ
สังคมของ อปท.ตามแนวนโยบาย ภาพการทํางานลดขั้นตอนการ ภาพการทํางานลดขั้นตอนการ
ไทยแลนด 4.0 ทํางานที่ซ้ําซอนได ทํางานที่ซ้ําซอนได และ

 - เพื่อใหไดมีความรูเทคนิคและ ไดมีความรูเทคนิคและ
แนวทางในการใชระบบสารสนเทศ แนวทางในการใชระบบสารสนเทศ

การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ การจัดการฐานขอมูลเบี้ยยังชีพ
ของอปท.

70 งานพัฒนาชุมชนและงานสวัสดิ   - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ   - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
การสังคมสงเคราะหตาง ๆ ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน พนักงานจาง 10,000 10,000 10,000 ฝกอบรมผาน ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน  - การประชุม ทํางานที่กําหนด

และงานสวัสดิการสังคม การทดสอบ และงานสวัสดิการสังคม
สงเคราะหตาง ๆ สงเคราะหตาง ๆ มากยิ่งขึ้น

71 สัมมนาเชิงปฏิบัติการวาดวยการ  - เพื่อใหบุคลากรสํานักทะเบียน  - พนักงานเทศบาล และ - √ -  - ผูเขารับการ  - บุคลากรสํานักทะเบียน  - การสัมมนา ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
จัดการปญหาสถานะบุคคลและ มีความรู ความเขาใจ ในการ พนักงานจาง - 10,000 - ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ ในการจัดการ เชิงปฏิบัติการ ทํางานที่กําหนด
สัญชาติ จัดการปญหาสถานะบุคคลและ การทดสอบ ปญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ  - การฝกอบรม

สัญชาติ มากยิ่งขึ้น  - การประชุม
72 สัมมนาการพัฒนาองคความรู  - เพื่อใหบุคลากรสํานักทะเบียน  - พนักงานเทศบาล และ - - √  - ผูเขารับการ  - บุคลากรสํานักทะเบียน  - การประชุม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

ในการชวยเหลือและแกไขปญหา มีความรู ความเขาใจ ในการ พนักงานจาง - - 10,000 ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ ในการ สัมมนา ทํางานที่กําหนด
สถานะและสิทธิของคนไทย ชวยเหลือและแกไขปญหาสถานะ การทดสอบ ชวยเหลือและแกไขปญหาสถานะ  - การฝกอบรม
ที่ตกหลนทางทะเบียนราษฎร และสิทธิของคนไทยที่ตกหลน และสิทธิของคนไทยที่ตกหลน

ทางทะเบียนราษฎร ทางทะเบียนราษฎรมากยิ่งขึ้น
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73 ประชุมสัมมนาโครงการปองกัน  - เพื่อใหบุคลากรสํานักทะเบียน  - พนักงานเทศบาล และ - - √  - ผูเขารับการ  - บุคลากรสํานักทะเบียน  - การประชุม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
และปราบปรามการทุจริตทาง มีความรู ความเขาใจ ในการ พนักงานจาง - - 10,000 ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ ในการ สัมมนา ทํางานที่กําหนด
ทะเบียนและบัตรประชาชน ปองกันและปราบปรามการทุจริต การทดสอบ ปองกันและปราบปรามการทุจริต  - การฝกอบรม

ทางทะเบียนและบัตรประชาชน ทางทะเบียนและบัตรประชาชน
มากยิ่งขึ้น

74 การเตรียมการเลือกตั้งระดับ  - เพื่อเตรียมความพรอมของ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - การเลือกตั้ง  - บุคลากรสํานักทะเบียน  - การประชุม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
ทองถิ่นและระดับชาติ บุคลากรสํานักทะเบียนใหมี พนักงานจาง 30,000 30,000 20,000 เปนไปดวยความ มีความพรอมสําหรับการเลือกตั้ง สัมมนา ทํางานที่กําหนด

ความพรอมสําหรับการเลือกตั้ง เรียบรอยตามที่ ทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ  - การฝกอบรม
ทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ กฎหมายกําหนด มากยิ่งขึ้น

75 โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม  - เพื่อใหผูเขารวมอบรม  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ผูเขารับการ  - ผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ ทุกสวนราชการ
ประสิทธิภาพในการบริหาร มีความรู ความเขาใจและพรอม พนักงานเทศบาล 60,000 60,000 60,000 ฝกอบรมผาน และพรอมปฏิบัติงานการจัดซื้อ ทํางานที่กําหนด
และการจัดหาพัสดุ ภายใต ปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจาง พนักงานครูเทศบาล การทดสอบ จัดจาง ไดตามพระราชบัญญัติ
พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจางและ ไดตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ ลูกจางประจํา และ การจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
การบริหารพัสดุภาครัฐ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พนักงานจาง พัสดุภาครัฐและระเบียบกระทรวง

พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ และการบริหารพัสดุภาครัฐ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พ.ศ.2560

76 โครงการคุมครองเงินฝากและ  - เพื่อใหผูเขารวมอบรม  - คณะผูบริหาร √  -  -  - ผูเขารับการ  - ผูเขารวมอบรมมีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ กองคลัง
คุมครองผูใชบริการทางการเงิน มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ พนักงานเทศบาล 60,000  -  - ฝกอบรมผาน ความเขาใจ เกี่ยวกับการคุมครอง ทํางานที่กําหนด
ใหกับประชาชน ภาคธุรกิจ การคุมครองเงินฝากและ พนักงานครูเทศบาล การทดสอบ เงินฝากและคุมครองผูใชบริการ
และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คุมครองผูใชบริการทางการเงิน ลูกจางประจํา และ ทางการเงินใหกับประชาชน

ใหกับประชาชน ภาคธุรกิจ พนักงานจาง ภาคธุรกิจและองคกรปกครอง
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนทองถิ่น

77 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  - เพื่อใหผูเขารวมอบรม  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - ผูเขารวมอบรม มีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ กองคลัง
หลักสูตรการจัดทํารายงานทาง มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ พนักงานจาง 60,000 60,000 60,000 ฝกอบรมผาน ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทํา ทํางานที่กําหนด
การเงินการปรับปรุงบัญชี การจัดทํารายงานทางบัญชี การทดสอบ รายงานทางบัญชี
และการปดบัญชีดวยระบบ การปรับปรุงบัญชี และการปด การปรับปรุงบัญชี และการปด
คอมพิวเตอร (e-laas) บัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร บัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร

(e-laas) (e-laas)
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78 โครงการอบรมหลักสูตร  - เพื่อใหผูเขารวมอบรม  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ผูเขารับการ  - ผูเขารวมอบรมรับทราบ  - การฝกอบรม ติดตามการ กองคลัง
การบริหารการเงิน การคลัง ไดรับทราบระเบียบ กฎหมาย พนักงานเทศบาล 60,000 60,000 60,000 ฝกอบรมผาน ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ทํางานที่กําหนด
การพัสดุและแนวทางการ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวของใน พนักงานครูเทศบาล การทดสอบ ที่เกี่ยวของในหลักการเบิกจาย
ตรวจสอบและขอบกพรองของ หลักการเบิกจาย การเงินการคลัง ลูกจางประจํา และ การเงิน การคลังและการจัดซื้อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และการจัดซื้อจัดจาง พนักงานจาง จัดจาง และสามารถปฏิบัติงาน
จังหวัดเชียงราย และแกไขปญหาได

79 โครงการอบรมการปฏิบัติงาน  - เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - ผูเขาอบรมมีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ กองชาง
พัสดุตามพระราชบัญญัติการ ความเขาใจ หลักเกณฑ เนื้อหา พนักงานจาง 7,500 7,500 7,500 ฝกอบรมผาน ความเขาใจ หลักเกณฑ เนื้อหา ทํางานที่กําหนด
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ และสาระสําคัญของพระราช การทดสอบ และสาระสําคัญของพระราช
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และการ บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ บัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
ใชโปรแกรม Microsoft Excel การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ในการประมาณราคางานกอสราง  - เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมี  - ผูเขารับการอบรมไดมี
ของทางราชการดวยอิเล็กทรอนิกส ความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ความรู ความเขาใจที่ถูกตอง 
(สําหรับผูปฏิบัติงานดานชาง) เกี่ยวกับหลักเกณฑ ขอบังคับ เกี่ยวกับหลักเกณฑ ขอบังคับ 

ขอกําหนด และแนวทางวิธีการ ขอกําหนด และแนวทางวิธีการ
คํานวณราคากลางงานกอสราง คํานวณราคากลางงานกอสราง
ของทางราชการ ชัดเจน และ ของทางราชการ ชัดเจน และ
สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงาน สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงาน
ทางราชการไดอยางถูกตอง ทางราชการไดอยางถูกตอง 
แมนยําและมีประสิทธิภาพ แมนยําและมีประสิทธิภาพ
 - เพื่อลดปญหาขอผิดพลาดจาก  - ลดปญหาขอผิดพลาดจาก
การปฏิบัติและจากการถูกตรวจสอบ การปฏิบัติและจากการถูกตรวจสอบ

จากหนวยงานตรวจสอบตางๆ จากหนวยงานตรวจสอบตางๆ
 - เพื่อใหผูเขาอบรมลดปญหา  - ผูเขาอบรมลดปญหา
ความผิดพลาดและความเสียหาย ความผิดพลาดและความเสียหาย
จากการเขาเนื้อหากฎหมาย จากการเขาเนื้อหากฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑตางๆ ระเบียบ คําสั่ง หลักเกณฑตางๆ 
ที่คาดเคลื่อน ที่คาดเคลื่อน
 - เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถ  - ผูเขาอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานพัสดุและบริหารงาน ปฏิบัติงานพัสดุและบริหารงาน
พัสดุในองคกรปกครองสวนทองถิ่น พัสดุในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดอยางถูกตอง โปรงใส สามารถ ไดอยางถูกตอง โปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได ตรวจสอบได



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค

ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ
วิธีการพัฒนา

80 โครงการฝกอบรมสําหรับ  - เพื่อใหผูบริหารและบุคลากร  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ผูเขารับการ  - ผูบริหารและบุคลากร  - การฝกอบรม ติดตามการ กองชาง
ผูบริหารและบุคลากรดานชาง ดานชาง มีความรู ความเขาใจ พนักงานเทศบาล และ 7,500 7,500 7,500 ฝกอบรมผาน ดานชาง มีความรู ความเขาใจ ทํางานที่กําหนด
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการปฏิบัติงานชาง พนักงานจาง การทดสอบ ในการปฏิบัติงานชางมากยิ่งขึ้น
(อปท.)

81 โครงการตนแบบสงเสริม  - เพื่อใหมีความรูความ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรูความ ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ กองชาง
การบริหารจัดการน้ําอยางยั่งยืน ความเขาใจในการบริหาร พนักงานจาง 5,000 5,000 5,000 ฝกอบรมผาน  ในการบริหารจัดการน้ําอยาง  - การประชุม ทํางานที่กําหนด

จัดการน้ําอยางยั่งยืน การทดสอบ ยั่งยืน
82 หลักสูตรเกณฑราคากลาง  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ กองชาง

งานกอสรางของราชการและ เกี่ยวกับเกณฑราคากลาง พนักงานจาง 5,000 5,000 5,000 ฝกอบรมผาน เกี่ยวกับเกณฑราคากลาง  - การประชุม ทํางานที่กําหนด
การใช คา K งานกอสรางของราชการและ การทดสอบ งานกอสรางของราชการและ

การใชคา K ในการปฏิบัติงานชาง การใชคา K ในการปฏิบัติงานชาง
มากยิ่งขึ้น

83 หลักสูตรแนวทางการปฏิบัติตาม  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ กองชาง
กฎหมายควบคุมอาคาร ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย พนักงานจาง 5,000 5,000 5,000 ฝกอบรมผาน ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  - การประชุม ทํางานที่กําหนด

ควบคุมอาคาร การทดสอบ ควบคุมอาคารมากยิ่งขึ้น
84 หลักสูตรอบรมดูแลควบคุม  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ กองชาง

ระบบประปา ในการปฏิบัติงานระบบประปา พนักงานจาง 5,000 5,000 5,000 ฝกอบรมผาน ในการปฏิบัติงานระบบประปา  - การประชุม ทํางานที่กําหนด
ของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา การทดสอบ ของสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา

มากยิ่งขึ้น
85 ประชุมชี้แจงรายละเอียด  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข

โครงการจัดการสิ่งปฎิกูล เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย สมาชิกสภาเทศบาล 1,000 1,000 1,000 ประชุม การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
และมูลฝอย ในพื้นที่ พนักงานเทศบาล และ อยางนอยปละ ปฏิบัติงาน

พนักงานจาง 1 ครั้ง ไดอยางถูกตอง
86 อบรมและสัมมนา เรื่อง กฎหมาย  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข

กฎกระทรวง ระเบียบ ดานการจัดซื้อ จัดจาง ตาม พรบ. สมาชิกสภาเทศบาล 3,000 3,000 3,000 ฝกอบรมผาน ดานการจัดซื้อ จัดจาง ตาม มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
และหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจางและ พนักงานเทศบาล และ การทดสอบ พรบ.การจัดซื้อจัดจางและ ปฏิบัติงาน
และการบริหารพัสดุภาครัฐ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พนักงานจาง การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไดอยางถูกตอง
E-market/E-bidding สําหรับ มากขึ้น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค

ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ
วิธีการพัฒนา

87 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน  - เพื่อใหความรู ความเขาใจ เรื่อง  - พนักงานเทศบาล และ √  -  -  - ไดรับการ  - มีความรู ความเขาใจ เร่ือง  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข
เรียนรูเพื่อเสริมสรางศักยภาพ การตั้งการครรภไมพรอมในวัยรุน พนักงานจาง 3000  -  - ประชุม การตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
การดําเนินงานปองกันและแกไข อยางนอยปละ ปฏิบัติงาน
การต้ังครรภในวัยรุนระดับทองถิ่น 1 ครั้ง ไดอยางถูกตอง

88 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา  - เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงาน  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรู ความเขาใจ เร่ือง  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข
บุคลากรและเครือขาย กูชีพในพื้นที่และเพื่อใหความรู พนักงานจาง 3000 3,000 3,000 ประชุม การแพทยฉุกเฉินและมีการ มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
ดานการแพทยฉุกเฉิน แกบุคลาการดานการแพทย อยางนอยปละ เผยแพรผลการดําเนินการแพทย ปฏิบัติงาน

ฉุกเฉิน 1 คร้ัง ฉุกเฉินในพื้นที่ ไดอยางถูกตอง
89 ประชุมกองทุนหลัก  - เพื่อเพิ่มพูนความรู เรื่องกองทุน  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรูเกี่ยวกับกองทุนหลัก  - การประชุม ติดตามการ กองสาธารณสุข

ประกันสุขภาพระดับทองถิ่น หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น พนักงานจาง 5,000 5,000 5,000 ประชุม ประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ทํางานที่กําหนด และสิ่งแวดลอม
หรือพื้นที่ หรือพื้นที่ตําบลยางฮอม อยางนอยปละ หรือพื้นที่

1 ครั้ง
90 ประชุมการอนามัยสิ่งแวดลอม  - เพื่อเพิ่มพูนความรูเรื่อง เรื่อง  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรูเกี่ยวกับการอนามัย  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข

และการจัดการเหตุรําคาญ การอนามัยสิ่งแวดลอมและ พนักงานจาง 5,000 5,000 5,000 ประชุม สิ่งแวดลอมและการจัดการเหตุ มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
การจัดการเหตุรําคาญ อยางนอยปละ รําคาญ ปฏิบัติงาน

1 ครั้ง ไดอยางถูกตอง
91 ประชุมการสงเสริมสุขภาพ  - เพื่อเพิ่มพูนความรู เรื่อง  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรูเรื่องการสงเสริม  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข

ทุกกลุมวัย การสงเสริมสุขภาพของ พนักงานจาง 3,000 3,000 3,000 ประชุม สุขภาพทุกกลุมวัย มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
ประชาชนในพื้นที่ อยางนอยปละ ปฏิบัติงาน

1 ครั้ง ไดอยางถูกตอง
92 ประชุมการจัดการขยะและ  - เพื่อเพิ่มพูนความรู เรื่อง  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะ  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข

สิ่งแวดลอม การจัดขยะและสิ่งแวดลอม พนักงานจาง 10,000 10,000 10,000 ประชุม และสิ่งแวดลอม มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
อยางนอยปละ ปฏิบัติงาน
1 ครั้ง ไดอยางถูกตอง

93 อบรมพรบ.สาธารณสุข  - เพื่อเพิ่มพูนความรูเรื่อง พรบ.  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรูเรื่องพรบ.สาธารณสุข  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข
พ.ศ.2535และกฏหมาย สาธารณสุข พ.ศ.2535 และ พนักงานจาง 5,000 5,000 5,000 ฝกอบรมผาน พ.ศ.2535และกฏหมายที่เกี่ยว มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
ที่เกี่ยวของ กฏหมายที่เกี่ยวของ การทดสอบ ของ ปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง
94 อบรมการวิเคราะหผลกระทบ  - เพื่ออบรมเพิ่มพูนความรูงาน  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรูเรื่องการประเมินผล  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข

ตางๆเชนผลกระทบสิ่งแวดลอม ในตําแหนงหนาที่ พนักงานจาง 8,000 8,000 8,000 ฝกอบรมผาน กระทบสิ่งแวดลอม,สุขภาพ มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
(EIA) การประเมินผลกระทบ การทดสอบ ปฏิบัติงาน
สุขภาพ(HIA) ไดอยางถูกตอง
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95 ประชุมการจัดบริการดูแลระยะ  - เพื่อเพิ่มพูนความรูเรื่องการจัด  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรูเรื่องการจัด  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข
ยาวดานสาธารณสุขสําหรับ บริการดูแลระยะยาวดาน สมาชิกสภาเทศบาล 5,000 5,000 5,000 ประชุม บริการดูแลระยะยาวดาน เชิงปฏิบัติการ มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
ผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มี พนักงานเทศบาล และ อยางนอยปละ สาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุที่มี ปฏิบัติงาน

ภาวะพึ่งพิง พนักงานจาง 1 คร้ัง ภาวะพึ่งพิง ไดอยางถูกตอง
96 ประชุมการปองกันและควบคุม  - เพื่อใหความรูเรื่องการปองกัน  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรูเรื่องการปองกันและ  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข

และปองกันโรคติดตอและไมติด และควบคุมโรคติดตอและไมติด พนักงานจาง 6,000 6,000 6,000 ประชุม ควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ เชิงปฏิบัติการ มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
ตอในชุมชน เชนพิษสุนัขบา ตอในชุมชน อยางนอยปละ ในชุมชน ปฏิบัติงาน
ไขหวัดนก,ไขเลือดออก 1 คร้ัง ไดอยางถูกตอง
,โรคมือเทาปาก เปนตน

97 ประชุมการสุขาภิบาลในชุมชน  - เพื่ออบรมเพิ่มพูนความรูงาน  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรูเรื่องการประเมินผล  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข
สุขาภิบาล เชนอาหาร น้ํา พนักงานจาง 5,000 5,000 5,000 ประชุม กระทบสิ่งแวดลอม,สุขภาพ เชิงปฏิบัติการ มาใชในการ และสิ่งแวดลอม

อยางนอยปละ ปฏิบัติงาน
1 ครั้ง ไดอยางถูกตอง

98 อบรมการดูแลระยะทายของชีวิต  - เพื่อใหความรู การดูแลระยะ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรูเรื่องการดูแลระยะทาย  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข
การดูแลเมื่ออยูที่บานและ ทายของชีวิต การดูแลเมื่ออยู พนักงานจาง 5,000 5,000 5,000 ฝกอบรมผาน ของชีวิต การดูแลเมื่ออยูที่บาน เชิงปฏิบัติการ มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
การฟนฟูสภาพ ที่บานและการฟนฟูสภาพ การทดสอบ และการฟนฟูสภาพ ปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง
99 อบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  - เพื่อใหความรูเรื่องการปรับ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรูเรื่องการปรับเปลี่ยน  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข

ของกลุมเสี่ยงในชุมชน เปลี่ยนพฤติกรรมของกลุมเส่ียง พนักงานจาง 6,000 6,000 6,000 ฝกอบรมผาน พฤติกรรมของกลุมเสี่ยงใน มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
ในชุมชน การทดสอบ ชุมชน ปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง
100 อบรมเวชปฏิบัติ หลักสูตร 4  - เพื่อใหความรูเรื่องการพยาบาล  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ไดรับการ  - มีความรูเรื่องการพยาบาล  - การประชุม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข

เดือน (1.การพยาบาลอนามัย อนามัยชุม/พยาบาลผูสูงอายุ/ พนักงานจาง 6,000 6,000 6,000 ประชุม อนามัยชุม/พยาบาลผูสูงอายุ/ เชิงปฏิบัติการ มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
ชุมชน 2.การพยาบาลผูสูงอายุ /อนามัยสิ่งแวดลอม/กฎหมาย อยางนอยปละ /อนามัยสิ่งแวดลอม/กฎหมาย ปฏิบัติงาน
ในชุมชน 3.อนามัยสิ่งแวดลอม วิชาชีพและกฏหมายอปท. 1 ครั้ง วิชาชีพและกฏหมายอปท. ไดอยางถูกตอง
ในชุมชน4.กฏหมายวิชาชีพและ
กฏหมายอปท.)

101 อบรมการเขียนวิจัยงานประจํา  - เพื่ออบรมเพิ่มพูนความรูงาน  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรูเรื่องการเขียนงานวิจัย  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข
สูการวิจัย R2R การเขียนงานวิจัย พนักงานจาง 5,000 5,000 5,000 ฝกอบรมผาน สูวิจัย R2R มาใชในการ และสิ่งแวดลอม

การทดสอบ ปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค

ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ
วิธีการพัฒนา

102 อบรมหลักสูตรการบริหาร  - เพื่อใหความรู เกี่ยวกับการ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรูเรื่องการบริหารองคกร  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข
องคกร บริหารองคกร พนักงานจาง 5,000 5,000 5,000 ฝกอบรมผาน มาใชในการ และสิ่งแวดลอม

การทดสอบ ปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง

103 อบรมการเขียนวิจัยของงาน  - เพื่อใหความรูเรื่องการเขียน  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรูเรื่องการเขียนงานวิจัย  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข
ระบบการแพทยฉุกเฉิน งานวิจัยระบบการแพทยฉุกเฉิน พนักงานจาง 5,000 5,000 5,000 ฝกอบรมผาน ของงานระบบการแพทยฉุกเฉิน มาใชในการ และสิ่งแวดลอม
การสรางนวัตกรรมในงาน การสรางนวัตกรรมในงาน การทดสอบ และการสรางนวัตกรรมในงาน ปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง
104 โครงการพัฒนาบุคลากร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทักษะ  - ผูอํานวยการกองการศึกษา - √ √  - ผูเขารับการ  - ผูเขารับการอบรมมีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ กองการศึกษา

ทางการศึกษา ประสบการณในการบริหาร  - นักวิชาการศึกษา - 10,000 10,000 ฝกอบรมผาน ความเขาใจในการปฏิบัติงาน ทํางานที่กําหนด
จัดการศึกษา  - ครู/ผูดูแลเด็ก การทดสอบ ไดดียิ่งขึ้น

105 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อเพิ่มความรูความสามารถ  -ครูผูดูแลเด็กและผูดูแลเด็ก - √ √  - ผูเขารับการ  - ผูเขารับการอบรมมีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ กองการศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ของการจัดการเรียนการสอน - 10,000 10,000 ฝกอบรมผาน ความเขาใจในการปฏิบัติงาน ทํางานที่กําหนด
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ และเรียนรูจากประสบการณ การทดสอบ ไดดียิ่งขึ้น

106 โครงการจัดทําแผนพัฒนา  - เพื่อเพิ่มความรูในการจัดทํา  - ผูอํานวยการกองการศึกษา - √ √  - ผูเขารับการ  - ผูเขารับการอบรมมีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ กองการศึกษา
การศึกษาขององคกรปกครอง แผนพัฒนาการศึกษาของ  - นักวิชาการศึกษา - 10,000 10,000 ฝกอบรมผาน ความเขาใจในการปฏิบัติงาน ทํางานที่กําหนด
สวนทองถิ่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  - ครู/ผูดูแลเด็ก การทดสอบ ไดดียิ่งขึ้น
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

107 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อเพิ่มความรูในการบริหาร  - ผูอํานวยการกองการศึกษา - √ √  - ผูเขารับการ  - ผูเขารับการอบรมมีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ กองการศึกษา
พัฒนาศักยภาพการบริหาร จัดการงบประมาณเงินอุดหนุน  - นักวิชาการศึกษา - 10,000 10,000 ฝกอบรมผาน ความเขาใจในการปฏิบัติงาน ทํางานที่กําหนด
จัดการงบประมาณดานการศึกษา ทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การทดสอบ ไดดียิ่งขึ้น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ

108 โครงการพัฒนาครูตนแบบเพื่อ  - เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ  - ครู/ผูดูแลเด็ก - √ √  - ผูเขารับการ   - ผูเขารับการอบรมสามารถนํา  - การฝกอบรม ติดตามการ กองการศึกษา
เสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด และมีทักษะคิดตามแนวทาง - 20,000 20,000 ฝกอบรมผาน เอาองคความรูมาประยุกตใชกับ ทํางานที่กําหนด
ระดับปฐมวัย สังกัดองคกร การพัฒนาทักษะสมองดวยองค การทดสอบ แนวทางการจัดการเรียนการสอน
ปกครองสวนทองถิ่น ความรู (Executive Function EF) ระดับปฐมวัย

109 การพัฒนาบุคลากร  - เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ไดรับการ  - บุคลากรมีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ ทุกสวนราชการ
โดยการฝกอบรม/ประชุม/ ความเขาใจในการปฏิบัติงาน สมาชิกสภาเทศบาล 50,000 50,000 50,000 อบรม/ประชุม/ ในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น  - การประชุม ทํางานที่กําหนด
สัมมนา/ศึกษาดูงาน พนักงานเทศบาล สัมมนา/ศึกษา  - การสัมมนา
กับหนวยงานภายนอก พนักงาครูเทศบาล ดูงานอยางนอย  - การศึกษา

ลูกจางประจํา และ ปละ 1 คร้ัง ดูงาน



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค

ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ
วิธีการพัฒนา

พนักงานจาง



ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู และมีสวนรวม
แนวทางการพัฒนา 1. สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการสงเสริมใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสารและความรู (Development and
                            Knowledge)
                        2. กิจกรรม ๕ ส
                        3. ประชุมสวนราชการภายในระดับกองและระดับหนวยงาน
                        4. หาความจําเปน (Training Need) ในการพัฒนาบุคลากร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเสริมการจัดการ  - เพื่อใหมีการถายทอด  - พนักงานเทศบาล √ √ √  - มีผูเขารวม  - เกิดการถายทอดองคความรู  - การประชุม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

ความรู (Knowledge องคความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน พนักงานครูเทศบาล 5,000 5,000 5,000 โครงการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทํางานที่กําหนด
Management : KM) ของบุคลากร ลูกจางประจํา และ ไมนอยกวา ของบุคลากร 

 - เพื่อรวบรวมองคความรูที่มีอยู พนักงานจาง รอยละ 70  - มีการรวบรวมองคความรูที่มีอยู
ในองคกรมาพัฒนาใหเปนระบบ จํานวน 60 คน ในองคกรมาพัฒนาใหเปนระบบ
และเปนแนวปฏิบัติที่ดี ถูกตอง และเปนแนวปฏิบัติที่ดี ถูกตอง 
ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติงาน ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
 - เพื่อสงเสริมใหบุคลากร  - บุคลากรมีการพัฒนาความรู
มีการพัฒนาความรูเพิ่มขึ้นและ เพิ่มขึ้นและเปนองคกรแหงการ
เปนองคกรแหงการเรียนรู เรียนรู

2 โครงการกิจกรรม 5ส.  - เพื่อใหสภาพแวดลอมของ  -คณะผูบริหาร √ √ √  - มีผูเขารวม  - มีการจัดสภาพแวดลอมของ  - การทํากิจกรรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
ที่ทํางานสะอาด เปนระเบียบ พนักงานเทศบาล  -  -  - กิจกรรม ที่ทํางานใหสะอาด เปนระเบียบ รวมกัน ทํางานที่กําหนด
เรียบรอย ถูกสุขลักษณะ พนักงาครูเทศบาล และ ไมนอยกวา เรียบรอย ถูกสุขลักษณะ
 - เพื่อสงเสริมใหมีการจัดกลุม พนักงานจาง รอยละ 70  - มีการจัดกลุมในการทํางาน
ในการทํางานเปนทีม จํานวน 70 คน เปนทีม
 - เพื่อสรางความรวมมือรวมใจ  - เกิดความรวมมือรวมใจ
ในการทํางาน ในการทํางาน
 - เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ  - เกิดความสัมพันธอันดีระหวาง
อันดีใหกับบุคลากรภายในองคกร บุคลากรภายในองคกร

3 ประชุมประจําเดือน และ  - เพื่อใหมีการถายทอด  - คณะผูบริหาร √ √ √  - มีการประชุม  - บุคลากรเกิดความเขาใจใน  - การประชุม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
นําเสนอผลการปฏิบัติงาน นโยบาย พนักงานเทศบาล พนักงานครู - - - รวมกันอยาง นโยบายและแนวทาง ทํางานที่กําหนด
ประจําเดือนของสวนราชการ  - เพื่อติดตามประเมินผล เทศบาล ลูกจางประจํา และ นอยเดือนละ การปฏิบัติงานที่ตรงกัน

การดําเนินงาน พนักงานจาง 1 คร้ัง  - มีการติดตามประเมินผล
จํานวน 60 คน การดําเนินงาน

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค
ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ

วิธีการพัฒนา



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา 1. ฝกอบรมใหความรู ความเขาใจ และแนวทางปฏิบัติที่ดีตามประมวลจริยธรรม
                        2. พัฒนาดานจิตสํานึกและการมีจิตสาธารณะ
                        3. จัดโครงการเชิดชูผูมีคุณธรรมจริยธรรม
                        4. ลดปจจัยเสี่ยงในการทุจริตคอรรัปชั่นและการกระทําผิดวินัยของบุคลากร
                        5. สงเสริมใหมีการจัดการความรูและวิธีการปฏิบัติอันเปนเลิศ (Best Practies) ในดานจริยธรรมและธรรมภิบาล ซึ่งจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูขึ้นในองคกร

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเสริมสรางคุณธรรม  - เพื่อใหคณะผูบริหาร  - คณะผูบริหาร √ √ √  - มีผูเขารวม  - คณะผูบริหาร  - การฝกอบรม ติดตามการ กองการศึกษา

และจริยธรรม แกบุคลากร สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 15,000 15,000 15,000 โครงการ สมาชิกสภาเทศบาล ทํางานที่กําหนด
เทศบาลตําบลยางฮอม พนักงานเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ไมนอยกวา พนักงานเทศบาล  

พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล รอยละ 70 พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
มีคุณธรรมจริยธรรม จํานวน 80 คน มีคุณธรรมจริยธรรม

มากยิ่งขึ้น
2 โครงการพนักงานเทศบาล  - เพื่อสงเสริมและยกยอง  - คัดเลือกพนักงานเทศบาล √ √ √ พนักงานเทศบาล  - พนักงานเทศบาล พนักงานครู  - การประชุม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

พนักงานครูเทศบาล เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ดีเดน จํานวน 1 คน - - - พนักงานครู เทศบาล ลูกจางประจํา และ ทํางานที่กําหนด
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา  - คัดเลือกพนักงานครู เทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง ผูมีความประพฤติตน

ดีเดนของเทศบาลตําบลยางฮอม และพนักงานจาง ผูมีความ เทศบาลดีเดน จํานวน 1 คน ประจํา และ เปนแบบอยางที่ดี ในดานการ
ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี  - คัดเลือกลูกจางประจํา พนักงานจาง ครองตน ครองคน และครองงาน
ในดานการครองตน ครองคน และพนักงานจางดีเดน มีความพึงพอใจ และมีผลการปฏิบัติงานดีเดน
และครองงาน และมีผลการ จํานวน 1 คน ตอผูไดรับการ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
ปฏิบัติงานดีเดน คัดเลือก  - พนักงานเทศบาล พนักงานครู
 - เพื่อสงเสริมและยกยอง ไมนอยกวา เทศบาล ลูกจางประจํา และ
เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล รอยละ 70 พนักงานจาง ผูมีความซื่อสัตย
พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
และพนักงานจาง ผูมีความซื่อสัตย บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
บําเพ็ญประโยชนเพื่อสวนรวม  - พนักงานเทศบาล พนักงานครู
 - เพื่อสนับสนุนสงเสริมให เทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจางมีวินัย
เทศบาล ลูกจางประจํา และ  - พนักงานเทศบาล พนักงานครู

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค
ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ

วิธีการพัฒนา



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค

ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ
วิธีการพัฒนา

พนักงานจางรักษาวินัย เทศบาล ลูกจางประจํา และ
 - เพื่อสนับสนุนสงเสริมให พนักงานจางมีขวัญกําลังใจ
พนักงานเทศบาล พนักงานครู ในการปฏิบัติราชการ
เทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติราชการ

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อใหคณะผูบริหาร  - คณะผูบริหาร √ √ √  - มีผูเขารวม  - คณะผูบริหาร  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
ดานกฎหมายสําหรับ สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล 15,000 15,000 15,000 โครงการ สมาชิกสภาเทศบาล ทํางานที่กําหนด
คณะผูบริหารทองถิ่น พนักงานเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ไมนอยกวา พนักงานเทศบาล  
สมาชิกสภาทองถิ่น และ พนักงานครูเทศบาล พนักงานครูเทศบาล รอยละ 70 พนักงานครูเทศบาล 
พนักงานเทศบาลตําบลยางฮอม ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลูกจางประจํา และ ลูกจางประจํา และพนักงานจาง

มีทักษะ ความรู และความสามารถ พนักงานจาง มีทักษะ ความรู และความสามารถ

ในการปฏิบัติงานไดอยางมี จํานวน 80 คน ในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และถูกตองตามระเบียบกฎหมาย และถูกตองตามระเบียบกฎหมาย

มากยิ่งขึ้น
4 ทองถิ่นคุณธรรมตามรอย  - เพื่อใหเปนผูมีคุณธรรม  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ผูเขารับการ  - เปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติงาน  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

พระยุคลบาท ปฏิบัติงานตามรอยพระยุคลบาท สมาชิกสภาเทศบาล 4,500 4,500 4,500 ฝกอบรมผาน ตามรอยพระยุคลบาท ทํางานที่กําหนด
ดวยความซื้อสัตร สุจริต พนักงานเทศบาล  การทดสอบ ดวยความซื้อสัตร สุจริต 
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม พนักงานครูเทศบาล จิตสํานึกรับผิดชอบตอสวนรวม
 - เพื่อใหมีจิตสํานึกในการอุทิศ ลูกจางประจํา และ  - เปนผูมีจิตสํานึกในการอุทิศ
เสียสละ เปนที่พึงของประชาชน พนักงานจาง เสียสละ เปนที่พึงของประชาชน
อยางแทจริง (หลักสูตรละ 4,500 บาท) อยางแทจริง
 - เพื่อใหเปนผูมีความคิดริเร่ิม  - เปนผูมีความคิดริเร่ิม
มีความรอบรู รูเทาทันการณ มีความรอบรู รูเทาทันการณ
สามารถปรับแนวความคิด สามารถปรับแนวความคิด
ปรับวิธีการทํางาน ใหสอดคลอง ปรับวิธีการทํางาน ใหสอดคลอง
กับสภาวะแวดลอม และ กับสภาวะแวดลอม และ
สถานการณไดเปนอยางดี สถานการณไดเปนอยางดี
 - เพื่อใหมีความคิดกวางไกล  - เปนผูมีความคิดกวางไกล
มีใจเปดกวาง มีสมรรถนะ มีใจเปดกวาง มีสมรรถนะ
และขีดความสามารถสูง ในการ และขีดความสามารถสูง ในการ



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค

ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ
วิธีการพัฒนา

บริการจัดการงาน แกไขปญหา บริการจัดการงาน แกไขปญหา
และพัฒนาทองถิ่นไดอยางมี และพัฒนาทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ

5 ฝกอบรมดานขอกฎหมาย  - เพื่อใหการทํางานถูกตองตาม  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ไดรับการอบรม/  - สามารถทํางานไดถูกตองตาม  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล
คุณธรรม จริยธรรม และ หลักเกณฑ กฎหมาย หนังสือ พนักงานเทศบาล 10,000 10,000 10,000 ประชุมสัมมนา หลักเกณฑ กฎหมาย ระเบียบ  - การประชุม มาใชในการ
หลักธรรมาภิบาล เพื่อใช สั่งการตางๆ พนักงาครูเทศบาล และ อยางนอยปละ หนังสือสั่งการตางๆ สัมมนา ปฏิบัติงาน
ในการทํางาน  - เพื่อใหบุคลากรยึดหลัก พนักงานจาง 2 ครั้ง  - สามารถปฏิบัติหนาที่โดยยึด ไดอยางถูกตอง

คุณธรรม จริยธรรม และ หลักคุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมาภิบาลในการทํางาน หลักธรรมาภิบาล ทําให

ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
6 อบรม/สัมมนากฎหมายที่เกี่ยว  - เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ถูกตอง  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ไดรับการอบรม/  - สามารถทํางานไดถูกตองตาม  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล

ของกับวินัย การละเมิด เปนไปตามหลักขอกฎหมาย พนักงานเทศบาล 10,000 10,000 10,000 ประชุมสัมมนา หลักเกณฑ กฎหมาย ระเบียบ  - การประชุม มาใชในการ
วิธีการปฏิบัติราชการ ฯลฯ ระเบียบ หนังสือสั่งการตางๆ พนักงาครูเทศบาล อยางนอยปละ หนังสือสั่งการตางๆ สัมมนา ปฏิบัติงาน

ลูกจางประจํา และ 2 ครั้ง ไดอยางถูกตอง
พนักงานจาง

7 การดําเนินการทางวินัย  - เพื่อใหพนักงานเทศบาล และ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - พนักงานเทศบาล และ  - การฝกอบรม ติดตามการ ทุกสวนราชการ
พนักงานครูเทศบาลมีความรู พนักงานครูเทศบาล 30,000 30,000 30,000 ฝกอบรมผาน พนักงานครูเทศบาลมีความรู ทํางานที่กําหนด
ความเขาใจในการดําเนินการ การทดสอบ ความเขาใจในการดําเนินการ
ทางวินัย ทางวินัยมากยิ่งขึ้น



ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
                        2. บุคลากรทุกตําแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ 1 หลักสูตร
                        3. กําหนดแนวทางสรางแรงจูงใจเพ่ือใหบุคลากรที่มีศักยภาพมีความผูกพันกับองคกร เชน ระบบการมอบหมายงานใหตรงกับศักยภาพ ระบบคาตอบแทน
                            ตามผลการปฏิบัติงาน
                        4. สงเสริมใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในการดําเนินงานตามนโยบายผูบริหารและตามขอระเบียบกฎหมายกําหนด
                        5. สงเสริมใหมีการศึกษาดูงานองคกรอื่น ๆ เพื่อนําความรูมาปรับใชกับการพัฒนาทองถิ่น
                        6. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการศึกษาดูงานเพิ่มทักษะ  - เพื่อเพิ่มทักษะในการทํางาน  - คณะผูบริหาร √ √ √  - มีผูเขารวม  - คณะผูบริหาร  - การศึกษา ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

การทํางาน ทักษะการเรียนรู ทักษะการเรียนรู ใหแก สมาชิกสภาเทศบาล 150,000 150,000 150,000 โครงการ สมาชิกสภาเทศบาล ดูงาน ทํางานที่กําหนด
ใหแก คณะผูบริหาร คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครู ไมนอยกวา พนักงานเทศบาล พนักงานครู  - การฝกอบรม
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาล ลูกจางประจํา และ รอยละ 70 เทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจาง พนักงานจางสามารถนําความรู
เทศบาล ลูกจางประจํา และ เทศบาล ลูกจางประจํา และ จํานวน 80 คน ที่ไดมาใชในการปฏิบัติงานได
พนักงานจางของเทศบาล พนักงานจางของเทศบาล
ตําบลยางฮอม ตําบลยางฮอม

2 กลยุทธการบริหารของ  - เพื่อเตรียมความพรอม  - ปลัด/รองปลัดองคกร √ √ -  - ผูเขารับการ  - ปลัด/รองปลัดเทศบาลมีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทองถิ่น และฝกทักษะของนักบริหาร ปกครองสวนทองถิ่น 17,000 17,000 - ฝกอบรมผาน ความเขาใจกลยุทธการบริหารงาน ทํางานที่กําหนด

งานทองถิ่นใหมีความรู ความ ที่ผานการฝกอบรม การทดสอบ ราชการขององคกรปกครอง
สามารถดานการวางแผน หลักสูตรนักบริหารงานทองถ่ิน สวนทองถิ่นใหบรรลุเปาหมาย
การบริหารจัดการ กําหนดแนวทาง จากสถาบันพัฒนาบุคลากร ประสบความสําเร็จและถูกตอง
การดําเนินงานใหสอดคลองกับ ทองถิ่นมาแลว ตามระเบียบกฎหมาย
ทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร (หลักสูตรละ 17,000 บาท)
การพัฒนาของประเทศ รูเรื่อง
การบริหารทรัพยากรและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
บรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์
และถูกตองตามระเบียบกฎหมาย

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค
ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ

วิธีการพัฒนา
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3 กลยุทธการบริหารของ  - เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ  - นักบริหารงานทั่วไป - √ -  - ผูเขารับการ  - สามารถนําความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไป ในการบริหารงานทั่วไป ที่ผานการฝกอบรม - 17,000 - ฝกอบรมผาน ทักษะและประสบการณ ที่ไดรับ ทํางานที่กําหนด

หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป การทดสอบ จากการฝกอบรมไปถายทอด
จากสถาบันพัฒนาบุคลากร และประยุกตใชในการบริหาร
ทองถิ่นมาแลว งานราชการ เพื่อตอบสนอง
(หลักสูตรละ 17,000 บาท) ความตองการของประชาชน

ภายในทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

4 กลยุทธการบริหารของ  - เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ  - นักบริหารงานการคลัง - - √  - ผูเขารับการ  - สามารถนําความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ กองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ในการบริหารงานการคลัง ที่ผานการฝกอบรม - - 17,000 ฝกอบรมผาน ทักษะและประสบการณ ที่ไดรับ ทํางานที่กําหนด

หลักสูตรนักบริหารงาน การทดสอบ จากการฝกอบรมไปถายทอด
การคลัง จากสถาบันพัฒนา และประยุกตใชในการบริหาร
บุคลากรทองถิ่นมาแลว งานราชการ เพื่อตอบสนอง
(หลักสูตรละ 17,000 บาท) ความตองการของประชาชน

ภายในทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5 กลยุทธการบริหารของ  - เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ  - นักบริหารงานชาง - - √  - ผูเขารับการ  - สามารถนําความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ กองชาง
นักบริหารงานชาง ในการบริหารงานชาง ที่ผานการฝกอบรม - - 17,000 ฝกอบรมผาน ทักษะและประสบการณ ที่ไดรับ ทํางานที่กําหนด

หลักสูตรนักบริหารงานชาง การทดสอบ จากการฝกอบรมไปถายทอด
จากสถาบันพัฒนาบุคลากร และประยุกตใชในการบริหาร
ทองถิ่นมาแลว งานราชการ เพื่อตอบสนอง
(หลักสูตรละ 17,000 บาท) ความตองการของประชาชน

ภายในทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6 กลยุทธการบริหารของ  - เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ  - นักบริหารงานการศึกษา - - √  - ผูเขารับการ  - สามารถนําความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ กองการศึกษา
นักบริหารงานการศึกษา ในการบริหารงานการศึกษา ที่ผานการฝกอบรม - - 17,000 ฝกอบรมผาน ทักษะและประสบการณ ที่ไดรับ ทํางานที่กําหนด

หลักสูตรนักบริหารงาน การทดสอบ จากการฝกอบรมไปถายทอด
การศึกษา จากสถาบันพัฒนา และประยุกตใชในการบริหาร
บุคลากรทองถิ่นมาแลว งานราชการ เพื่อตอบสนอง
(หลักสูตรละ 17,000 บาท) ความตองการของประชาชน

ภายในทองถิ่นไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
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ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค

ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ
วิธีการพัฒนา

7 กลยุทธการบริหารของ  - เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ  - นักบริหารงานสาธารณสุข - √ -  - ผูเขารับการ  - สามารถนําความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ กองสาธารณสุข
นักบริหารงานสาธารณสุข ในการบริหารงานสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม - 17,000 - ฝกอบรมผาน ทักษะและประสบการณ ที่ไดรับ ทํางานที่กําหนด และสิ่งแวดลอม
และสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม ที่ผานการฝกอบรม การทดสอบ จากการฝกอบรมไปถายทอด

หลักสูตรนักบริหารงาน และประยุกตใชในการบริหาร
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานราชการ เพื่อตอบสนอง
จากสถาบันพัฒนา ความตองการของประชาชน
บุคลากรทองถิ่นมาแลว ภายในทองถิ่นไดอยางมี
(หลักสูตรละ 17,000 บาท) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8 การพัฒนานักกฏหมายทองถิ่น  - เพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับ  - นิติกรตั้งแตระดับ  - √  -  - ผูเขารับการ  - สรางความรูเกี่ยวกับการ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
ระดับกลาง การดําเนินการทางวินัยของ ชํานาญการขึ้นไป และ  - 42,000  - ฝกอบรมผาน ดําเนินการทางวินัยของ ทํางานที่กําหนด

ขาราชการทองถิ่น ผานการอบรมการพัฒนา การทดสอบ ขาราชการทองถิ่น
 - เพื่อเพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติ นักกฏหมายทองถิ่นมาแลว  - เพิ่มสมรรถนะการปฏิบัติงาน
งานของขาราชการในตําแหนง (หลักสูตรละ 48,000 บาท) ของขาราชการในตําแหนงนิติกร
นิติกร  - ลดขอพิพาทที่เกิดจากการ
 - เพื่อลดขอพิพาทที่เกิดจาก ปฏิบัติของขาราชการทองถิ่น
การปฏิบัติของขาราชการทองถิ่น

9 นักบริหารงานศูนยพัฒนา  - เพื่อพัฒนาองคความรู  - หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก √ √ √  - ผูเขารับการ  - ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ กองการศึกษา
เด็กปฐมวัย สมรรถนะ ใหเปนมืออาชีพใน หรือผูปฏิบัติหนาที่ 29,500 29,500 29,500 ฝกอบรมผาน สมรรถนะ ใหเปนมืออาชีพใน ทํางานที่กําหนด

การปฏิบัติงานดานการพัฒนา หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การทดสอบ การปฏิบัติงานดานการพัฒนา
เด็กปฐมวัย และมีความเขาใจ (หลักสูตรละ 29,500 บาท) เด็กปฐมวัย และมีความเขาใจ
ชัดเจนตอนโนบายดานการศึกษา ชัดเจนตอนโนบายดานการศึกษา
ของรัฐบาล กระทรวง และกรมฯ ของรัฐบาล กระทรวง และกรมฯ
 - เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม  - ผูเขารับการฝกอบรม
สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมเพื่อปรับใชกับ และนวัตกรรมเพื่อปรับใชกับ
การทํางานและพัฒนางานดาน การทํางานและพัฒนางานดาน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาเด็กปฐมวัย
 - เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม  - ผูเขารับการฝกอบรม
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ศาสตรพระราชา ศาสตรพระราชา
 - เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม  - ผูเขารับการฝกอบรม
มีเครือขายในการปรึกษาหารือ มีเครือขายในการปรึกษาหารือ
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และประสานการทํางานรวมกัน และประสานการทํางานรวมกัน
ตอไปในอนาคต ตอไปในอนาคต
 - เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม  - ผูเขารับการฝกอบรม
เปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน เปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
ดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย ดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย

10 คอมพิวเตอรเพื่องานเอกสาร  - เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  - พนักงานเทศบาล √ √ √  - ผูเขารับการ  - บุคลากรมีความรู  การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
ยุคใหม ดานคอมพิวเตอร เทคนิค พนักงาครูเทศบาล และ 17,000 25,500 17,000 ฝกอบรมผาน ดานคอมพิวเตอร เทคนิค ทํางานที่กําหนด

วิธีการใชโปรแกรมที่เกี่ยวของ พนักงานจาง การทดสอบ วิธีการใชโปรแกรมที่เกี่ยวของ
เพื่อนําความรูที่ไดไปพัฒนา (หลักสูตรละ 8,500 บาท) เพื่อนําความรูที่ไดไปพัฒนา
ขีดความสามารถไดอยางมี ขีดความสามารถไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

11 โครงการเทคนิคงานนิติการ  - เพื่อการพัฒนารายได  - นิติกร √ √ √  - ผูเขารับการ  - พัฒนารายได การเงินการคลัง  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น การเงินการคลัง การพัสดุ (หลักสูตรละ 18,000 บาท) 18,000 18,000 18,000 ฝกอบรมผาน การพัสดุ ทํางานที่กําหนด
เกี่ยวกับรางขอบัญญัติทองถิ่น  - เพื่อลดปญหาขอทักทวง การทดสอบ  - ลดปญหาขอทักทวงของ
การพัฒนารายได การเงินการคลัง ของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
การพัสดุ และขอทักทวงของ  - เพื่อสงเสริมเกี่ยวกับการจัดทํา  - ลดขอพิพาทที่เกิดจากการ
หนวยตรวจสอบ ขอบัญญัติทองถิ่น ปฏิบัติของขาราชการทองถิ่น

12 ระบบขอมูลบุคลากร  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในระบบขอมูลบุคลากร พนักงานจาง 15,000 15,000 15,000 ฝกอบรมผาน ในระบบขอมูลบุคลากร  - การประชุม ทํางานที่กําหนด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น การทดสอบ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  - การสัมมนา
13 ระบบสารสนเทศเพื่อการ  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

วางแผนและประเมินผล ในระบบสารสนเทศเพื่อการ พนักงานจาง 7,500 7,500 7,500 ฝกอบรมผาน ในระบบสารสนเทศเพื่อการ  - การประชุม ทํางานที่กําหนด
e-Plan วางแผนและประเมินผล e-Plan การทดสอบ วางแผนและประเมินผล e-Plan  - การสัมมนา

14 ระบบทะเบียนบุคลากร  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในระบบทะเบียนบุคลากร พนักงานจาง 15,000 15,000 15,000 ฝกอบรมผาน ในระบบทะเบียนบุคลากร  - การประชุม ทํางานที่กําหนด กองคลัง
สปสช. องคกรปกครองสวนทองถิ่น การทดสอบ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  - การสัมมนา

สปสช. สปสช.
15 ระบบบันทึกบัญชีของ  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ ทุกสวนราชการ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในระบบบันทึกบัญชีของ พนักงานจาง 30,000 30,000 30,000 ฝกอบรมผาน ในระบบทะเบียนบุคลากร  - การประชุม ทํางานที่กําหนด
e-LAAS องคกรปกครองสวนทองถิ่น การทดสอบ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  - การสัมมนา

e-LAAS e-LAAS



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค

ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ
วิธีการพัฒนา

16 ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ ทุกสวนราชการ
e-GP ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ พนักงานจาง 30,000 30,000 30,000 ฝกอบรมผาน ในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ  - การประชุม ทํางานที่กําหนด

e-GP การทดสอบ e-GP  - การสัมมนา
17 ระบบสารสนเทศการจัดการ  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรู ความเขาใจ  - การฝกอบรม ติดตามการ ทุกสวนราชการ

ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ ในระบบสารสนเทศการจัดการ พนักงานจาง 7,500 7,500 7,500 ฝกอบรมผาน ในระบบสารสนเทศการจัดการ  - การประชุม ทํางานที่กําหนด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ การทดสอบ ฐานขอมูลเบี้ยยังชีพของ  - การสัมมนา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่น
18 อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ  - เพื่อพัฒนาความสามารถ  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ไดรับการ  - สามารถบริหารงานบุคคล  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ สํานักปลัดเทศบาล

การบริหาร ภาวะผูนํา ในการบริหารงานบุคคล สมาชิกสภาเทศบาล และ 20,000 20,000 20,000 ฝกอบรม ไดอยางมีประสิทธิภาพ  - การประชุม มาใชในการ
การบริหารงานบุคคล ฯลฯ  - เพื่อใหมีความรูดานภาวะผูนํา พนักงานเทศบาล อยางนอยปละ สัมมนา ปฏิบัติงาน

การทํางานใหมีประสิทธิภาพ 2 ครั้ง ไดอยางถูกตอง
19 การฝกอบรมภาษาอังกฤษ  - เพื่อสงเสริมและพัฒนาดาน  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ผูเขารับการ  -มีศักยภาพดานภาษาอังกฤษ  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

เพื่อการสื่อสารสําหรับ ภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการ สมาชิกสภาเทศบาล 20,000 20,000 20,000 ฝกอบรมผาน และทักษะการฟง พูด อาน เขียน ทํางานที่กําหนด
การทองเที่ยว สื่อสารสําหรับการทองเที่ยว พนักงานเทศบาล การทดสอบ โครงสราง ทางหลักไวยากรณ 

โดยชุมชน พนักงาครูเทศบาล รวมถึงการออกเสียงที่ถูกตองและ
ลูกจางประจํา และ ชัดเจนมีความมั่นใจและทัศนคติ
พนักงานจาง ที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ

20 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อใหผูเขารวมประชุม  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - ผูเขารวมประชุม มีความรู  - การฝกอบรม ติดตามการ กองคลัง
การเขาใชงานระบบทะเบียน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ พนักงานจาง 60,000 60,000 60,000 ฝกอบรมผาน ความเขาใจ เกี่ยวกับ  - การประชุม ทํางานที่กําหนด
อปท. ดวยการพิสูจนตัวตนผาน การใชงานระบบทะเบียน อปท. การทดสอบ การใชงานระบบทะเบียน อปท. เชิงปฏิบัติการ
บัตรประชาชนอเนกประสงค ดวยการพิสูจนตัวตนผาน ดวยการพิสูจนตัวตนผาน
(Smart Card Reader) บัตรประชาชนอเนกประสงค บัตรประชาชนอเนกประสงค

(Smart Card Reader) (Smart Card Reader)
21 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อใหผูเขารวมฝกอบรม  - คณะผูบริหาร √ √ √  - ผูเขารับการ  - ผูเขารวมฝกอบรม  - การฝกอบรม ติดตามการ กองคลัง

การจัดทําแผนที่ภาษีและ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ พนักงานเทศบาล 60,000 60,000 60,000 ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ ทํางานที่กําหนด
ทะเบียนทรัพยสิน ขั้นตอนการ การจัดทําแผนที่ภาษีและ พนักงานครูเทศบาล การทดสอบ การจัดทําแผนที่ภาษีและ
คัดลอกขอมูลที่ดิน การสํารวจ ทะเบียนทรัพยสิน ขั้นตอนการ ลูกจางประจํา และ ทะเบียนทรัพยสิน ขั้นตอนการ
ขอมูลภาคสนาม การจัดทํา คัดลอกขอมูลที่ดิน การสํารวจ พนักงานจาง คัดลอกขอมูลที่ดิน การสํารวจ
แผนที่ภาษี และการบันทึก ขอมูลภาคสนาม การจัดทํา ขอมูลภาคสนาม การจัดทํา
ขอมูลภาคสนามลงโปรแกรม แผนที่ภาษี และการบันทึก แผนที่ภาษี และการบันทึก
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ขอมูลภาคสนามลงโปรแกรม ขอมูลภาคสนามลงโปรแกรม
(LTAX 3000) ใหองคกรปกครอง แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน



เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค

ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ
วิธีการพัฒนา

สวนทองถิ่น (LTAX 3000) ใหองคกรปกครอง (LTAX 3000) ใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น สวนทองถิ่น
22 การใช Sketch Up และ  - เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - สามารถใชโปรแกรมการ  - การฝกอบรม ติดตามการ กองชาง

Profile Buklder  เขียนแบบ ในการใชโปรแกรมการเขียนแบบ พนักงานจาง 20,000 20,000 20,000 ฝกอบรมผาน เขียนแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ ทํางานที่กําหนด
กอสราง 3D และประมาณราคา อยางมีประสิทธิภาพ การทดสอบ มากยิ่งขึ้น

23 อบรมการใชคอมพิวเตอร  - เพื่อใหมีความรูเรื่องการใช  - พนักงานเทศบาล และ √ √ √  - ผูเขารับการ  - มีความรูเรื่องการใช  - การฝกอบรม นําความรูที่ไดรับ กองสาธารณสุข
ขั้นสูง คอมพิวเตอรเพื่อใชในการปฏิบัติ พนักงานจาง 7,000 7,000 7,000 ฝกอบรมผาน คอมพิวเตอรเพื่อใชในการปฏิบัติ มาใชในการ และสิ่งแวดลอม

หนาที่ การทดสอบ หนาที่ ปฏิบัติงาน
ไดอยางถูกตอง

24 การพัฒนาทักษะในดาน IT  - เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ  - พนักงานเทศบาล √ √ √  - ผูเขารับการ  - ผูเขารับการอบรม  - การฝกอบรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล
เทคโนโลยี สารสนเทศ ในดานเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใช พนักงานครูเทศบาล และ 15,000 15,000 15,000 ฝกอบรมผาน มีความรู ความเขาใจ ในการ ทํางานที่กําหนด
การใชโปรแกรมตางๆ ในการทํางานดานการประชาสัมพันธ พนักงานจาง การทดสอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ขาวสารตาง ๆ ขององคกร เทคโนโลยี สารสนเทศใหมๆ 
และการใชโปรแกรมตางๆ
มากยิ่งขึ้น



ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา 1. จัดใหมีการสงเสริมสุขภาพกาย-ใจ ที่เหมาะสมกับความตองการของแตละบุคคล เชน จัดตั้งชมรม/กลุมกีฬาตาง ๆ การตรวจสุขภาพประจําป
                        2. จัดใหมีการฝกอบรม/สัมมนาเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง ไดแก การบริหารจัดการการเงิน การบริหารจัดการเวลา 
                            พัฒนาทักษะเพื่ออาชีพเสริม
                        3. จัดใหมีโครงการ/กิจกรรมการสงเสริมความสัมพันธที่ดีในหนวยงาน เชน กิจกรรมการ แขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ การปลูกตนไม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
                        4. มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการภาคบังคับตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพ
                            ของสวนราชการ
                        5. ใหความรูและสรางทัศนคติที่ดีในการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและเอ้ือตอการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา การติดตาม หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 (KPI) จะไดรับ การประเมินผล รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสรางความผาสุกและ  - เพื่อใหบุคลากรมีความผาสุก  - พนักงานเทศบาล √ √ √  - มีผูเขารวม  - บุคลากรมีความผาสุกและ  - การทํากิจกรรม ติดตามการ สํานักปลัดเทศบาล

ความผูกพันธของบุคลากร และแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พนักงานครูเทศบาล - - - โครงการ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน รวมกัน ทํางานที่กําหนด
เทศบาลตําบลยางฮอม  - เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวม ลูกจางประจํา และ ไมนอยกวา  - บุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม

ในกิจกรรมสรางความสัมพันธ พนักงานจาง รอยละ 70 สรางความสัมพันธในองคกร
ในองคกร จํานวน 60 คน  - มีสถานที่ทํางานที่มีบรรยากาศ
 - เพื่อเสริมสรางบรรยากาศ ในการทํางานที่ดี
ในการทํางาน

2 โครงการออกกําลังกายเพื่อ  - เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย  - คณะผูบริหาร √ √ √  - มีผูเขารวม  - ผูเขารวมโครงการฯไดออกกําลัง  - การทํากิจกรรม ติดตามการ กองสาธารณสุข
สุขภาพแกพนักงานเทศบาล เพื่อสุขภาพแกพนักงาน จนท. สมาชิกสภาเทศบาล 5,000 5,000 5,000 โครงการ กายเพื่อสุขภาพ ทําใหสุขภาพดี รวมกัน ทํางานที่กําหนด และสิ่งแวดลอม

พนักงานเทศบาล และ ไมนอยกวา
พนักงานจาง รอยละ 70

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค
ระยะเวลาการดําเนินการ/งบประมาณ

วิธีการพัฒนา
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บทท่ี 7 
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

 

 เทศบาลตําบลยางฮอม จะประมาณการตั้งจายไวในงบประมาณรายจายประจําป ซึ่งปรากฏดังนี ้
 

  ๑. เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเพื่อให

ไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตั้งจายไว 90,000 บาท 
2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ตัง้จายไว 
9๐,๐๐๐ บาท 

3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของ
เทศบาลตําบลยางฮอม ตั้งจายไว 15,000 บาท 

4) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดาน
กฎหมายสําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานเทศบาลตําบลยางฮอม ตั้งจายไว 
15,000 บาท 

5) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตั้งจายไว 60,000 บาท 

6) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ตัง้จายไว 
4๐,๐๐๐ บาท 

7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตั้งจายไว 60,000 บาท 

8) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ตั้งจายไว 60,000 บาท 

9) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก ตั้งจายไว 34,000 บาท 

10) แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเพื่อพัฒนาการศึกษาของ ศพด.ตําบลยางฮอม ตั้งจายไว 20,000 บาท 

11) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตั้งจายไว 30,000 บาท 

12) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ตั้งจายไว 52,๐๐๐ บาท 
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14) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ต้ังจายไว 30,๐๐๐ บาท 
 

 2. เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเพื่อให

ไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตั้งจายไว 90,000 บาท 
2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ตัง้จายไว 
9๐,๐๐๐ บาท 

3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของ
เทศบาลตําบลยางฮอม ตั้งจายไว 15,000 บาท 

4) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดาน
กฎหมายสําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานเทศบาลตําบลยางฮอม ตั้งจายไว 
15,000 บาท 

5) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตั้งจายไว 60,000 บาท 

6) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ตัง้จายไว 
4๐,๐๐๐ บาท 

7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตั้งจายไว 60,000 บาท 

8) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ตั้งจายไว 60,000 บาท 

9) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก ตั้งจายไว 34,000 บาท 

10) แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเพื่อพัฒนาการศึกษาของ ศพด.ตําบลยางฮอม ตั้งจายไว 20,000 บาท 

11) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตั้งจายไว 30,000 บาท 

12) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ตั้งจายไว 52,๐๐๐ บาท 
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13) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตั้งจายไว 
50,000 บาท 

14) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ต้ังจายไว 30,๐๐๐ บาท 
 

 3. เทศบัญญัติ/ขอบัญญัติ งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเพื่อให

ไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตั้งจายไว 90,000 บาท 
2) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ตัง้จายไว 
9๐,๐๐๐ บาท 

3) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของ
เทศบาลตําบลยางฮอม ตั้งจายไว 15,000 บาท 

4) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพดาน
กฎหมายสําหรับคณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น และพนักงานเทศบาลตําบลยางฮอม ตั้งจายไว 
15,000 บาท 

5) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย
เพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตั้งจายไว 60,000 บาท 

6) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาใชสอย ประเภท รายจาย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดนิทางไปราชการ ตัง้จายไว 
4๐,๐๐๐ บาท 

7) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตั้งจายไว 60,000 บาท 

8) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ตั้งจายไว 60,000 บาท 

9) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/
ผูดูแลเด็ก ตั้งจายไว 34,000 บาท 

10) แผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพเพื่อพัฒนาการศึกษาของ ศพด.ตําบลยางฮอม ตั้งจายไว 20,000 บาท 

11) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตั้งจายไว 30,000 บาท 
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12) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด คาใชสอย ประเภท 
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ตั้งจายไว 52,๐๐๐ บาท 

13) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ คาธรรมเนียมหรือคาลงทะเบียนในราชการของเทศบาล ตั้งจายไว 
50,000 บาท 

14) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวด คาใชสอย 
ประเภท รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ต้ังจายไว 30,๐๐๐ บาท 
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บทท่ี 8 
การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผล เปนกลไกสําคัญที่จะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของการดําเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเปนการสะทอนถึงผลการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน ทั้งในดาน
ความสําเร็จและความลมเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผูเกี่ยวของทุกฝายควรรับทราบ เพื่อนําผลการประเมินไปใช
ประโยชนในดานการพัฒนา การเสริมสรางขวัญและกําลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององคกร 

เทศบาลตําบลยางฮอมตระหนักถึงคุณคาของการประเมินผลบุคลากร จึงไดกําหนดแนวทาง
ในการประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัตงิานประจําป 
2) การพจิารณาความดีความชอบประจําป 

 
รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแตละปงบประมาณ ซึ่งถือเปนหัวใจ
สําคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนสิ่งที่จะทําใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จตาม
เปาหมายที่เทศบาลตําบลยางฮอมตองการ ผลการประเมินในสวนนี้สามารถนําไปใชประโยชนเพื่อการวางแผน
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลยางฮอม ใหมีคุณลักษณะตามที่เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลตองการ 
โดยแบงสมรรถนะเปน 2 กลุม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

  เปน Competency ที่บุคลากรทุกตําแหนงภายเทศบาลตองมี ซึ่งจะเปน Competency ที่ชวย
สนับสนุนวิสัยทัศน พันธกิจ และความสามารถหลักของเทศบาลตําบลยางฮอม ประกอบดวย 

1.1) การมุงเนนที่ผูรับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการ
ใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการดวยความเต็มใจไดอยางรวดเร็วซึ่ง
ผูรับบริการอาจเปนไดทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 

1.2) ความซื่อสัตย คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหนาที่ที่แสดงออกถึงความ
ซื่อสัตย สุจริตในการทํางาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ไดแกการประพฤติปฏิบัติถูกตอง
เหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชน
ของสถาบันมากกวาประโยชนสวนตน 

1.3) การมุงมั่นเพื่อบรรลุความสําเร็จ (Achievement Motivation) : ความมุงมั่นจะ
ปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานที่มีอยูโดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง 
หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น อีกทั้งยังรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยาก โดดเดน และทาทาย 

1.4) ใฝ เรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนาตนเองในดานความรู  ทักษะ
ความสามารถ บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและ
ประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง และหนวยงาน 
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1.5) การทํางานเปนทีม ความตั้งใจที่จะทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหนึ่งในทีมงาน
หนวยงาน หรือสถาบันโดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีม และมีความสามารถในการ
สรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
เปน Competency ที่ใชเฉพาะตําแหนงงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการเทศบาล

ตําบลยางฮอม เพื่อใหมั่นใจวาบุคลากรมีความรู ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตอ
การปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบดวย 

2.1) ความรูและความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรูและความเขาใจในระบบและ
ขั้นตอนการทํางาน รวมทั้งสามารถประยุกตใชความรู และทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จได 

2.2) ทักษะที่เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความชํานาญที่ เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 

2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน การแสดงดวยการกระทําหรือ
คุณลักษณะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
หลักเกณฑของเทศบาล 

2.4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด และไดประโยชนสูงสุด 
 
รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจําป 

การพิจารณาความดีความชอบประจําปบุคลากรของเทศบาลตําบลยางฮอม อิงตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจําป โดยเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบในแตละปงบประมาณของเทศบาล  
เปนสําคัญ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การสาํรวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลยางฮอม 

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

การสํารวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลยางฮอม  
วัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหประกอบการจัดทําแผนฝกอบรมประจําปใหมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของบุคลากรและหนวยงานมากที่สุด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตําบลยางฮอม จากผลการสํารวจขอมูลสามารถสรุปได ดังนี้ 

 
ขอมูลทั่วไป 
  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 63 คน จากทั้งหมด 5 สวนราชการ (คิดเปนรอยละ 100)  
มีการกระจายขอมูลอยางทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ และหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
  ผูตอบแบบสอบถามดังกลาว เปนพนักงานเทศบาล รอยละ 44.4 พนักงานครูเทศบาล  
รอยละ 12.7 ลูกจางประจํา รอยละ 1.6 พนักงานจางตามภารกิจ รอยละ 19.0 และพนักงานจางทั่วไป  
รอยละ 22.2 
  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามเปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 27.0 
ระดับปริญญาตรี รอยละ 55.6 และระดับต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 17.5 
  เมื่อพิจารณาจากประสบการณในการทํางานพบวารอยละ 22.2 มีอายุงานต่ํากวา 5 ป รอย
ละ 39.7 มีอายุงานระหวาง 5 - 9 ป รอยละ 25.4 มีอายุงานระหวาง 10 - 14 ป รอยละ 9.5 มีอายุงาน
ระหวาง 15 - 19 ป และรอยละ 9.5 มีอายุงานระหวาง 15 - 19 ป 
 
หลักสูตรความตองการของพนักงานเทศบาล  
  หลักสูตรทีม่ีความตองการมากที่สุดตามลําดับจากมากไปหานอย คือ 
ลําดับ หลักสูตร รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

1 หลักสูตรดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 88.57 
2 หลักสูตรการพฒันาเกี่ยวกับงานในหนาทีร่ับผิดชอบ 86.98 
3 หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัตริาชการ 78.73 
4 หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 78.73 
5 หลักสูตรดานการบรหิาร 72.70 

 
ระยะเวลาการฝกอบรม 
  สวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 42.9 พอใจที่จะเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรทีม่ี
ระยะเวลาการฝกอบรมระหวาง 3 - 4 วัน รอยละ 41.3 พอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝกอบรมระหวาง  
1 - 2 วัน รอยละ 14.3 พอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝกอบรมระหวาง 5 - 7 วัน และรอยละ 1.6 พอใจใน
หลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝกอบรมมากกวา 15 วันขึ้นไป 
 
สถานที่ฝกอบรม 
  ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 85.7 เห็นวาควรจัดใหมีการฝกอบรมที่จังหวัดเชียงราย และ
รอยละ 14.3 เห็นวาควรจัดใหมีการฝกอบรมที่ตางจังหวัด 
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ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  จากผลการสํารวจความตองการฝกอบรมของพนักงานเทศบาลสังกัดเทศบาลตําบลยางฮอมจะ
เปนขอมูลใหไดทราบความตองการในการเขารับการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสบการณของ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลยางฮอมทุกระดับ เปนการสรางการมีสวนรวมเพื่อนําขอมูลที่เปนจริงมา
ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณคาใชจาย การประเมินติดตามผล
การฝกอบรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อประโยชนตอ
เทศบาล 

…………………………………………… 

 
 
 
 

 
    




