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บทน า 
1. ความส าคัญ 

   เทศบาลต าบลเวียงสา  ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลัง 
3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว  เทศบาลต าบลเวียงสา      
ต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียงสา      
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนวทาง  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันและสามารถเข้ามา
ตรวจสอบการทางานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน  ๆ เช่น ภาคเอกชนภาคประชาสังคมได้เข้ามามี
ส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน 
โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่าย
มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มี
เอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยไม่
ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งใช้
ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน  พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถ
เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตลอดเวลาตามความต้องการ
ของตน และผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเชียล
มีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า  มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับ
โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น  และความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็น
ส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทของตน 
   4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนว
ทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26  กันยายน  2560  
 



 
 

                 ทั้งนี ้ วิธีการพัฒนาพนักงาน  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเวียงสา   
อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้  เช่น  

- การปฐมนิเทศ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศ ข้าราชการ และพนักงานจ้างที่บรรจุใหม่ 
       - การฝึกอบรม ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล จ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคนได้เข้ารับการ

ฝึกอบรมตามหลักสูตรต่างๆ   
         - การศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคนได้เข้ารับ
การศึกษาดูงานภายนอกองค์กร   

       - การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง มีทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

       - การสอนงาน การถ่ายทอดความรู้ การให้ค าปรึกษา หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 
         - การส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างอย่าง
สม่ าเสมอ โดยมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้  จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และ กิจกรรมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

สมรรถนะท่ีต้องการส าหรับบุคลากรกลุ่มต่างๆ 
               การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานนั้น ควรประกอบด้วยองค์ประกอบ       
3 ประการ ได้แก่ 

    1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความสามารถอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างถูกต้อง ชัดเจน 
    2. ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิดผลลัพธ์อันพึงประสงค์ 
    3. อุปนิสัยในการท างาน (Attribute) คือ รูปแบบการแสดงออกหรือพฤติกรรมของบุคคลที่สอดคล้องกับ

งานที่ปฏิบัติอยู่ ซึ่งการแสดงออกอันพึงประสงค์ได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ประการคือ ค่านิยม แนวโน้มการแสดงออก 
และแรงจูงใจ ของบุคลากรแต่ละกลุ่ม ไว้ดังนี้ 

3.1 สมรรถนะหลักที่ต้องการส าหรับบุคลากรสายปฏิบัติ 
- ความรู้ความสามารถในงาน 
- ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการบริหารจัดการสารสนเทศได้ 
- การใช้รูปแบบในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ความสามารถในการวางแผนและการวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย  
- การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

3.2 สมรรถนะหลักที่ต้องการสาหรับบุคลากรสายบริหารระดับต้น 
- ความรู้ความสามารถในต าแหน่งที่สูงขึ้น 
- การใช้สื่อสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ความสามารถในการปฏิบัติงานแบบเน้นความถูกต้องและเป็นกลาง 
- ทักษะในการพัฒนาการปฏิบัติงานและมีความเชี่ยวชาญ 
- มีทักษะการแก้ปัญหา 
- การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- การท างานกับคนที่หลากหลาย/การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น 
- การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 



 
 

- มีหลักการบริหารที่ดีในการบริหารองค์กร 
- การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

3.3 สมรรถนะที่ต้องการส าหรับผู้บริหาร 
- ความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 

                                 อย่างเหมาะสม 
- มีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมี 

                                 ประสิทธิภาพ 
- ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
- ความสามารถในการตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
- การมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ส่วนที่ 4 เรื่อง การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 288-326 ก าหนดให้เทศบาล มีการ
พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลจะต้องก าหนด
แผนพัฒนาเทศบาลในด้านต่างๆ  ซึ่งจะต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ก าหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมใน
ห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละ เทศบาลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้
หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาล
พิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถ 
เลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส านักงาน 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) เทศบาลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตาม
ประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
พ.ศ.2545  ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและ
จริยธรรม ของบุคลากรอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  เทศบาลต าบลเวียงสา  จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยให้สอดคล้องและ
ประยุกต์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564-2566 ขึ้น 
2. หลักการ  
  เพ่ือเป็นการบ่มเพาะ ปลูกฝัง และสร้างเสริมให้พนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลเวียงสา เป็น
พนักงานเทศบาลมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนการ
พัฒนา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และการบริหารงาน ที่ดีขึ้น มีความโปร่งใส ก่อให้เกิดประโยชน์กับพ้ืนที่และ
ประชาชนโดยทั่วไป 
 
 
 



 
 

3. วิสัยทัศน์ 

  “ยึดหลักธรรมาภิบาล  ท างานโปร่งใส   เต็มใจบริการ  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ” 

4. พันธกิจ 
  1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรของเทศบาล 

ต าบลเวียงสาให้สามารถท างานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 

  3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากรเทศบาลต าบลเวียงสา ให้เป็นไปอย่างมี 
ระบบ ต่อเนื่องและท่ัวถึง 

  4. ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะ 
และทัศนคติที่ดใีนการปฏิบัติงาน 

  

5. เป้าประสงค์ 
   5.1 เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนกลไกในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลเวียงสา โดยเฉพาะการยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึน 
  5.2 ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีจิตส านึกในหน้าที่ของข้าราชการเพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรให้
เกิดความเป็นธรรมในสังคม 
  ๕.3 บุคลากรเทศบาลต าบลเวียงสาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) 
สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 

๕.๒ ระบบการพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงสามีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนา 
บุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงสา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
  6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาพนักงานเทศบาล ช่วง พ.ศ.2564-2566 ได้รับการ
เสริมสร้างตามหลักธรรมาภิบาล 
  6.2 ระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมของเทศบาลต าบลเวียงสา เพ่ิมสูงขึ้น           
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 เมื่อเทียบระหว่างปี 2566 กับปี 2564 
  6.3 ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการ อยู่ในระดับไม่ต่อกว่า ร้อยละ 85 
  6.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ อยู่ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ 85 
  6.5 ร้อยละ 85 ของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลต าบลเวียงสา  มีความพึงพอใจในแนว
ทางการพัฒนาบุคลากร 
 

7. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับพนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1) จัดให้มีแนวทางและการด าเนินการยกย่องบุคลากร เพื่อเป็นต้นแบบ 
2) สร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส และมีศักดิ์ศรี (Organization  Integrity) 
3) ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะและพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยมี
กิจกรรมดังนี้ 
1) ปลูกจิตส านึกผ่านแนวทางต้นแบบ เช่น พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และ 

พระบรมราโชวาท 
2) หลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาที่เหมาะสมของพนักงานเทศบาล แต่ละต าแหน่ง ทั้งท่ี 

จัดเองและหน่วยราชการอ่ืนจัดท า 
3) สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการจัดองค์ความรู้ 
4) การก าหนดให้มีการปฐมนิเทศพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง บรรจุใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคล  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1) สร้างกระบวนการการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้มีความโปร่งใส 
2) ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ให้บุคลากรทุกคนทราบ

ล่วงหน้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความสามัคคี  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติงานและการ

พัฒนา 
2) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนา 

 

8.  รายละเอียดของกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1.จัดให้มีแนวทางและ
การด าเนินการยกย่อง
บุคลากร เพื่อเป็น
ต้นแบบ 

-ก าหนดเกณฑ์และด าเนินการประกาศเกียรติ
คุณแก่ข้าราชการ พนักงานจ้างเพ่ือเป็น
ต้นแบบในการยึดถือปฏิบัติ  

-ในแต่ละปีงบประมาณ มีการด าเนินการ
คัดเลือกบุคลากรต้นแบบ จ านวน 1 ครั้ง 

2.สร้างองค์กรให้มีความ
โปร่งใส และมีศักดิ์ศรี 
(Organization  
Integrity) 

-สร้างช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย 
-เปิดเผยกระบวนการขั้นตอนต่างๆ 
โดยเฉพาะการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

-เทศบาลเปิดให้บุคคลทั่วไปในการเข้าถึง
การปฏิบัติงานที่หลากหลายและสะดวก 
-บุ ค ล า ก ร ใน อ ง ค์ ก ร ได้ รั บ ท ร า บ
กระบวนการประเมินประสิทธิภ าพ
ล่วงหน้าการประเมินทุกรอบ 

3.ก าหนดมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม  
ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง 

-สร้างมาตรฐานคุณ ธรรม จริยธรรมให้
บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติ 

-เทศบาลต าบลเวียงสา มีมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าพนักงานจ้างถือปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 

1.ปลูกจิตส านึกผ่าน
แนวทางต้นแบบ เช่น 
พระราชกรณียกิจ     
พระราชจริยวัตร และ
พระบรมราโชวาท ฯลฯ 

- น้อมน าพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร
และพระบรมราโชวาทมาให้บุคลากรยึดถือใน
การปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 

- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ได้น าแนวทางพระราช
กรณี ยกิจ  พระราชกิจวัตรพระบรม
รา โช ว าท  ม า เป็ น แ น วท าง ใน ก าร
ปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต 

2.หลักสูตรฝึกอบรม
และโครงการพัฒนาที่
เหมาะสมของพนักงาน
เทศบาล แต่ละต าแหน่ง 
ทั้งท่ีจัดเองและหน่วย
ราชการอ่ืนจัดท า 

- วิ เค ราะห์ สภ าพปัญ หาที่ มี ผลต่ อการ
ปฏิบัติงาน 
- ก าหนดโครงการอบรมเพ่ือน าความรู้ไป
แก้ปัญหา 
- สอบถามบุคลากรประสงค์จะต้องการ
พัฒนาด้านใด 

- โครงการอบรมของเทศบาลต าบลเวียงสา 
ตรงตามปัญหาที่เกิดขึ้น และตามความ
ต้องการของพนักงานเทศบาล 
- พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมเข้า
อบรม ตามความเหมาะสมแต่ละต าแหน่ง 

3.สร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และการจัดองค์ความรู้ 

- ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาเพ่ิมเติม 
- จัดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ไว้ให้บุคลากรได้
ท าการศึกษา 

-พนักงานเทศบาลต าบลเวียงสาเป็น
บุคลากรที่มีความรู้ที่หลากหลาย 
-ภายในองค์กร มีสื่อความรู้ที่หลากหลาย
ให้ข้าราชการได้ศึกษา สืบค้น  ในแต ่
ละด้าน 

4.การก าหนดให้มีการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
บรรจุใหม่ 

- พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างที่บรรจุใหม่
ต้องได้รับการปฐมนิเทศทุกคน 

-พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างที่บรรจุ
ให ม่  ได้ รั บ ก ารป ฐมนิ เท ศก่ อน เข้ า
ปฏิบัติงานทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 

1. สร้างกระบวนการ
การประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ให้มี
ความโปร่งใส 

- ใช้ระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในระบบเปิด 
- มีการท าความตกลงระหว่างผู้ประเมินและ
ผู้รับการประเมิน ก่อนท าการประเมินทุกรอบ 

-การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล พนั กงานจ้าง      
เกิดจากข้อเสนอของผู้ถูกประเมิน และ  
ท าความตกลงกับผู้ประเมิน 

2.ก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินระสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ให้บุคลากรทุกคนทราบ
ล่วงหน้า 

- ประกาศหลักเกณฑ์ แนวทางการประเมิน
ให้บุคลากรทุกคนทราบก่อนทุกรอบการ
ประเมิน 

-เทศบาลต าบลเวียงสา มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น การลา การมาสาย 
และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ประกาศให้
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างได้รับ
ทราบก่อนรอบการประเมินทุกครั้ง 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 

1.เปิดโอกาสให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น  
แนวทางการปฏิบัติงาน
และการพัฒนา 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงความ
คิดเห็นแนวทางการพัฒนาข้าราชการ เพ่ือ
เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการบริหาร 

- ผู้บริหารของเทศบาลต าบลเวียงสา          
น าข้อเสนอของบุคลากร เทศบาลต าบล     
เวียงสา ภายในองค์กร ประกอบการ
บริหารงาน 

2.เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนรว่ม
การเสนอแนะแนวทางการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนา 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ ในข่ายรับ
บริการ ได้แสดงเทศบาลความคิดเห็นถึง
แนวทางที่ ต้องการให้บุคลากร เทศบาล
ให้บริการต่อประชาชน 

- ผู้บริหารของเทศบาลต าบลเวียงสา         
น าข้ อ เสน อแน ะขอ งป ระช าชน ม า
ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานของ 
เทศบาลต าบลเวียงสา 

 
9. แผนปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเวียงสา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566



 
 

แผนปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเวียงสา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

กิจกรรม โครงการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ส่งพนักงานเทศบาล     
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ต่างๆ  ของกรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่น 

หลักสตูรนักบริหารงาน
เทศบาล  นักบริหารงาน
หรือหลักสูตรสายงาน
ปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๒.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ค าสั่งเดินทางไปราชการ 
๓. เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. รายงานผลการฝึกอบรม
เสนอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น  

            -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 
 

 250,000 

ให้พนักงานเทศบาล     
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานราชการของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

หลักสตูรความรู้พื้นฐาน
การปฏิบัตริาชการหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๒.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ค าสั่งเดินทางไปราชการ 
๓. เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. รายงานผลการฝึกอบรม
เสนอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น  

             -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 

150,000  

ให้พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
ไปศึกษาดูงานหน่วยงาน 

ที่มีการบริหารจัดการที่ด ี

อบรม ศึกษาดูงาน 
และพัฒนาศักยภาพ    
การปฏิบัตริาชการของ
เทศบาลต าบลเวยีงสา 

๑.จัดท าโครงการ 
๒.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๓. ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานท่ีจะเขา้ศึกษาดูงาน 
4.ด าเนินการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตามโครงการ 
5.ติดตามประเมินผล
โครงการและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

              -ส านักปลัด 
เทศบาล 
 
 

150,000 

 



 
 

กิจกรรม โครงการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ให้พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมการปลูกจติส านึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

๑.จัดท าโครงการ 
๒.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๓. ติดต่อประสานงาน
วิทยากร 
4.ด าเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการ 
5.ติดตามประเมินผล
โครงการและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

             -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองการศึกษา 

10,000 
 
 

ให้มีการยกย่องบุคลากร 
เพื่อเป็นต้นแบบ 

บุคคลต้นแบบทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

1. บันทึกขออนุมัติท า
โครงการ  

๒. ด าเนินการตามโครงการ 

๓. บันทึกเสนอผู้บริหาร
รับทราบ เพื่อจัดประกาศให้
ทราบทั่วกัน  

๔. มอบประกาศนียบตัรให้ผู้
ได้รับ การคัดเลือก 

            -ส านักปลัด 
เทศบาล 
 

- 

สร้างองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และการ
จัดองค์ความรู ้

กิจกรรมจดัองค์ความรู้ใน
องค์กร 

๑. บันทึกเสนอผู้บริหาร  

๒. บันทึกแจ้งบุคลากร     
ทุกคนเพื่อ เข้าร่วมประชุม
และจัดกจิกรรม  

๓. สรปุผลการด าเนิน
กิจกรรม เสนอผู้บริหาร
รับทราบ 

            ส านักปลดั 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุข 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 

- 

 



 
 

แผนปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเวียงสา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

กิจกรรม โครงการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ส่งพนักงานเทศบาล     
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ต่างๆ  ของกรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่น 

หลักสตูรนักบริหารงาน
เทศบาล  นักบริหารงาน
หรือหลักสูตรสายงาน
ปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๒.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ค าสั่งเดินทางไปราชการ 
๓. เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. รายงานผลการฝึกอบรม
เสนอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น  

            -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 
 

 240,000 

ให้พนักงานเทศบาล     
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานราชการของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

หลักสตูรความรู้พื้นฐาน
การปฏิบัตริาชการหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๒.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ค าสั่งเดินทางไปราชการ 
๓. เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. รายงานผลการฝึกอบรม
เสนอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น  

             -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 

150,000  

ให้พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
ไปศึกษาดูงานหน่วยงาน 

ที่มีการบริหารจัดการที่ด ี

อบรม ศึกษาดูงาน 
และพัฒนาศักยภาพ    
การปฏิบัตริาชการของ
เทศบาลต าบลเวยีงสา 

๑.จัดท าโครงการ 
๒.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๓. ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานท่ีจะเขา้ศึกษาดูงาน 
4.ด าเนินการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตามโครงการ 
5.ติดตามประเมินผล
โครงการและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

              -ส านักปลัด 
เทศบาล 
 
 

180,000 



 
 

กิจกรรม โครงการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ให้พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมการปลูกจติส านึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

๑.จัดท าโครงการ 
๒.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๓. ติดต่อประสานงาน
วิทยากร 
4.ด าเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการ 
5.ติดตามประเมินผล
โครงการและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

             -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองการศึกษา 

10,000 
 
 

ให้มีการยกย่องบุคลากร 
เพื่อเป็นต้นแบบ 

บุคคลต้นแบบทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

1. บันทึกขออนุมัติท า
โครงการ  

๒. ด าเนินการตามโครงการ 

๓. บันทึกเสนอผู้บริหาร
รับทราบ เพื่อจัดประกาศให้
ทราบทั่วกัน  

๔. มอบประกาศนียบตัรให้ผู้
ได้รับ การคัดเลือก 

            -ส านักปลัด 
เทศบาล 
 

- 

สร้างองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และการ
จัดองค์ความรู ้

กิจกรรมจดัองค์ความรู้ใน
องค์กร 

๑. บันทึกเสนอผู้บริหาร  

๒. บันทึกแจ้งบุคลากร     
ทุกคนเพื่อ เข้าร่วมประชุม
และจัดกจิกรรม  

๓. สรปุผลการด าเนิน
กิจกรรม เสนอผู้บริหาร
รับทราบ 

            -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุข 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 

- 

 



 
 

แผนปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเวียงสา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

กิจกรรม โครงการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ส่งพนักงานเทศบาล     
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ต่างๆ  ของกรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่น 

หลักสตูรนักบริหารงาน
เทศบาล  นักบริหารงาน
หรือหลักสูตรสายงาน
ปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๒.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ค าสั่งเดินทางไปราชการ 
๓. เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. รายงานผลการฝึกอบรม
เสนอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น  

            -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 
 

 250,000 

ให้พนักงานเทศบาล     
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร
ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานราชการของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

หลักสตูรความรู้พื้นฐาน
การปฏิบัตริาชการหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

1.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๒.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
ค าสั่งเดินทางไปราชการ 
๓. เข้าร่วมฝึกอบรม 
4. รายงานผลการฝึกอบรม
เสนอต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น  

             -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุขฯ 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 

180,000 

ให้พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง 
ไปศึกษาดูงานหน่วยงาน 

ที่มีการบริหารจัดการที่ด ี

อบรม ศึกษาดูงาน 
และพัฒนาศักยภาพ    
การปฏิบัตริาชการของ
เทศบาลต าบลเวยีงสา 

๑.จัดท าโครงการ 
๒.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๓. ติดต่อประสานงาน
หน่วยงานท่ีจะเขา้ศึกษาดูงาน 
4.ด าเนินการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานตามโครงการ 
5.ติดตามประเมินผล
โครงการและรายงานผล   
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

              -ส านักปลัด 
เทศบาล 
 
 

180,000 



 
 

กิจกรรม โครงการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา  

ผู้รับผิดชอบ 
 

งบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ให้พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมการปลูกจติส านึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ฝึกอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม 

๑.จัดท าโครงการ 
๒.บันทึกเสนอขออนุมตั ิ
๓. ติดต่อประสานงาน
วิทยากร 
4.ด าเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการ 
5.ติดตามประเมินผล
โครงการและรายงานผลต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 

             -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองการศึกษา 

10,000 
 
 

ให้มีการยกย่องบุคลากร 
เพื่อเป็นต้นแบบ 

บุคคลต้นแบบทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

1. บันทึกขออนุมัติท า
โครงการ  

๒. ด าเนินการตามโครงการ 

๓. บันทึกเสนอผู้บริหาร
รับทราบ เพื่อจัดประกาศให้
ทราบทั่วกัน  

๔. มอบประกาศนียบตัรให้ผู้
ได้รับ การคัดเลือก 

            -ส านักปลัด 
เทศบาล 
 

- 

สร้างองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และการ
จัดองค์ความรู ้

กิจกรรมจดัองค์ความรู้ใน
องค์กร 

๑. บันทึกเสนอผู้บริหาร  

๒. บันทึกแจ้งบุคลากร     
ทุกคนเพื่อ เข้าร่วมประชุม
และจัดกจิกรรม  

๓. สรปุผลการด าเนิน
กิจกรรม เสนอผู้บริหาร
รับทราบ 

            -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุข 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 

- 

 


