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  เทศบาลต าบลเวียงสา  ได้ตะหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงสา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566   โดยค านึงถึงภารกิจ
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดถึงสอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ของเทศบาล        
ต าบลเวียงสา   ทั้งนี้  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อองค์กรต่อไป    
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ส่วนที่ ๑ 

หลักการและเหตุผล 

๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับพ้ืนที่และในระดับสากลเป็นสิ่งที่ 

มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน เศรษฐกิจบนฐานความรู้  ที่ต้องอาศัย              
ทั้งเทคโนโลยี ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการองค์การที่ดี แม้ว่าการพัฒนา
องค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการแต่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ บุคลากร องค์กรที่มีโครงสร้างของบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถย่อมเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่ งที่ต้องพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล   อย่างทั่วถึงในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้มีความรู้ มีทักษะ ตามทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  การ
บริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ มีความรอบรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสามารถ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ   รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรตระหนัก   
ในบทบาทภารกิจหน้าที่ และสามารถใช้สิทธิหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖               
มาตรา  ๑๑  ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และ
ระดับสากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) 
โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก               
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้  และตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 
19 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ในหมวดที่ 14 ข้อ 297 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น    
ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่  

๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ  

๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์    
งานการเงิน งานด้านช่าง ฯ 

๓.  ด้านการบริหาร  ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เช่น  ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 

๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

๕.  ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ  
การปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข 
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   เทศบาลต าบลเวียงสา  ก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตาม
รอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปี การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมแล้ว  เทศบาลต าบลเวียงสา  ต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ 
Thailand 4.0 ดังนั้น เทศบาลต าบลเวียงสา  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 
เช่นกัน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนเป็นหลัก กล่าวคือ 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างานโดย 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันและสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการทางานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชนภาคประชาสังคม
ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด า เนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืนๆ  เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการ
ท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มี เอกภาพและสอดรับประสานกัน  ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร               
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะ
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน  พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วน
ราชการเพ่ือให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตน และผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะ
ติดต่อมาด้วยตนเอง อินเตอร์เน็ต เว็ปไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
  3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า  มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น  และความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
   4. การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลเวียงสา    จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ขึ้นเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร  
ในแผนพัฒนาเทศบาล เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ในการพัฒนา
ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
รวมถึงการให้พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น การฝึกปฏิบัติในการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคนพัฒนา
ตนเอง มีวิธีการปฏิบัติงานตามกระบวนการท างานตามหลักธรรมมาภิบาล โดยเฉพาะน าเอามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง มาใช้อย่างจริงจัง 

 

2. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงสา 

วิสัยทัศน์ 
                 “เมืองสา   เมืองเก่าน่าอยู่    เมืองแห่งวัฒนธรรม    น าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

       ความหมายของวิสัยทัศน์ 
       “เมืองสา”  หมายถึง  พ้ืนที่เขตการปกครองของเทศบาลต าบลเวียงสา  ที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 1 
ตารางกิโลเมตร  ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านกลางเวียง หมู่ที่ 3  และบ้านบุญยืน  หมู่ที่ 4 
       “เมืองเก่าน่าอยู่”  หมายถึง  เทศบาลต าบลเวียงสารวมทั้งชุมชนที่ตั้งอยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ร่วมกัน
อนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งความเป็นเมืองเก่า  โดยมีองค์ประกอบที่น่าอยู่ส าหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยและ          
ผู้ท่องเที่ยว  ทั้งในมิติความปลอดภัย คือ ประชาชนผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัยจากอาชญากรรม และภัยพิบัติ
ต่างๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและน้ ามือมนุษย์   มิติความสะอาด คือ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอ้ือต่อการอยู่อาศัย การด ารงชีวิตที่ดีของประชากร  มิติความมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ มีภาวะแวดล้อม
ซึ่งเอ้ือให้ประชากรผู้อยู่อาศัยมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา อยู่ในสภาพ
สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี มีสิ่งจ าเป็นและอ านวยความสะดวกแก่การด ารงชีวิตอย่างเพียงพอ มิติการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ  เมืองที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ     
ภาคธุรกิจเอกชน  ภาคปัจเจกชนและครอบครัว และภาคประชาสังคม  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขของทุกภาคส่วนในสังคม โดยยึดหลัก “ธรรมาภิบาล”  
       “เมืองแห่งวัฒนธรรม” หมายถึง  การเป็นเมืองที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปกรรม                        
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  เช่น ประวัติศาสตร์เมือง  ขนบธรรมเนียมประเพณี/
วัฒนธรรม  ศิลปกรรม  ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
       “น าสู่ประชาคมอาเซียน”  หมายถึง  เทศบาลต าบลเวียงสา  รวมทั้งชุมชนและประชาชน        
มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกๆด้าน  เช่น  ด้านการเมือง  ด้านสังคมและวัฒนธรรม              
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านความม่ันคง  อันจะน าไปสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 



4 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงสา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ 
1.1  พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมและท่ัวถึง 
1.2  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 
1.3  พัฒนาระบบผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
กลยุทธ์ 

   2.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
2.2  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น พัฒนาความเข้มแข็งของ   

 เศรษฐกิจชุมชนที่เหมาะสมกับพื้นท่ี 
2.3  ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะ มีงานเพ่ิมข้ึน 
2.4   ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
2.5  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
2.6  พัฒนาบุคลากร การบริการ  และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
2.7  แก้ไขปัญหาความยากจน  
2.8  ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ 
2.9  ส่งเสริมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม “ประเทศไทย 4.0” 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาสังคม  คุณภาพชีวิต  และความม่ันคงของมนุษย์ 
กลยุทธ์ 

 3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   3.2 สนับสนุนและส่งเสริมกิจการด้านสาธารณสุข 

   3.3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ  การกีฬา และนันทนาการแก่ประชาชน 
   3.4 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 

   3.5 สนับสนุนการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
   3.6 สนับสนุน ส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   3.7 การพัฒนาความม่ันคงและดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกลุ่มวัย/ทุกช่วงวัย 
   3.8 สนับสนุนและส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
   3.9 การคุ้มครอง พัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ 

   3.10 การส่งเสริม พัฒนา และคุ้มครองสิทธิ์ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ที่มีภาวะพ่ึงพิง 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
   4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สนับสนุน ส่งเสริมและบูรณาการด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
                      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสศึกษา ค้นคว้า วิจัยมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

   4.3 พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และโบราณสถาน 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน 
กลยุทธ์ 
5.1  ส่งเสริม สนับสนุน สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ   
       สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ส่งเสริม สนับสนุน เฝ้าระวงัและฟ้ืนฟูธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อม 
5.2  ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันเกิดจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3  สร้างจิตส านึก ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะมูลฝอยและ 

สิ่งปฏิกูล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการบริหารจัดการและการบริการ 

กลยุทธ์ 
6.1 จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี งานวันส าคัญของชาติ และเทิดทูนสถาบันชาต ิศาสนา  พระมหากษตัริย์   
6.2  สนับสนุนให้มีการประสานงานการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
6.3  สนับสนุน ส่งเสริมงานบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ 
6.4  พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีความเหมาะสมตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
6.5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การบริหาร และด้านบุคลากร  
6.6  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และเครื่องจักรกลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรภาคเอกชน องค์กรชุมชน และภาคประชาชน 
6.8 ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้แก่ทุกภาคส่วน 

 

3. วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลเวียงสา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

  วิสัยทัศน์ 

  “ยึดหลักธรรมาภิบาล  ท างานโปร่งใส   เต็มใจบริการ  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ” 

 พันธกิจ 
  1. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรของเทศบาล 

ต าบลเวียงสาให้สามารถท างานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 

  3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากรเทศบาลต าบลเวียงสา ให้เป็นไปอย่างม ี
ระบบ ต่อเนื่องและท่ัวถึง 

  4. ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรมบุคลากร โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะ 
และทัศนคติที่ดใีนการปฏิบัติงาน 
 

   การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร (SWOT ด้านทรัพยากรบุคคล)
   การวิเคราะห์บุคลากร (personal analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้ผลการ
วิเคราะห์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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  จุดแข็ง (strengths)   
  - พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย สามารถท างานได้หลายต าแหน่ง
และทดแทนกันได้ 
  - พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้น านโยบายของผู้บริหารด้านความโปร่งใส  จิตส านึกท่ีดี   การรักษา
วินัย  การให้ความส าคัญกับประชาชน  มาใช้อย่างเต็มรูปแบบ 
  - มีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่โปร่งใส  เป็นธรรม 
  - พนักงาน เจ้าหน้าที่ มีความกระตือรือร้น ยอมรับความเปลี่ยนแปลงในองค์กร 
  จุดอ่อน (weakness) 

- ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
- บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานและโครงสร้างส่วนราชการ 
- แรงจูงใจและสวัสดิการในการท างาน  

  โอกาส (opportunity) 
- เจ้าหน้าที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  มีความสามัคคี ส่งผลให้งานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
- เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชน สามารถอุทิศตนต่อราชการส่งผลให้ประชาชนได้รับ 
  การบริการที่ดี 
- เจ้าหน้าที่ สามารถน าความรู้ที่ได้ศึกษา มาพัฒนาปรับใช้กับองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ 
อุปสรรค ( Threats) 
- เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ไม่สามารถที่จะด าเนินการอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้  
  ทัศนคติต่อระบบราชการเปลี่ยนไป 
- นโยบายในองค์กรไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
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ส่วนที่ 2 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

1. วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นการพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

ให้มีสมรรถนะด้านความคิด เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ   มีทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน
ราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดและกลไกในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาล      
ต าบลเวียงสา โดยเฉพาะการยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมมากข้ึน 
  3.  ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและมีจิตส านึกในหน้าที่ของข้าราชการเพ่ือให้การจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม 
  4. บุคลากรเทศบาลต าบลเวียงสาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge 
Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 

5. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรให้ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 

2. เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 1. การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร 
   1.1 ปลัดเทศบาลต าบลเวียงสา   
    1.2 หัวหน้าส่วนราชการระดับส านัก/กอง  ดังนี้ 
        (1) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
        (2) ผู้อ านวยการกองคลัง  
        (3) ผู้อ านวยการกองช่าง  
        (4) ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        (5) ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน 
        (6) ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
    1.3 หัวหน้าฝ่าย  ดังนี้ 
         (1) หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ     สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
         (2) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป     สังกัด กองคลัง 
         (3) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง                   สังกัด กองคลัง 
          (3) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          (4) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สังกัด กองวิชาการและแผนงาน 
          (๕) หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  สังกัด กองการศึกษา 
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 2. การพัฒนาพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติ  ดังนี้ 
    2.1 พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติ ประเภทวิชาการ ดังนี้ 
   (1) นักจัดการงานทั่วไป   สังกัด ส านักปลัดเทศบาล      
   (2) นักจัดการงานทั่วไป  สังกัด กองช่าง      
   (3) นักจัดการงานทั่วไป   สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
   (4) นักจัดการงานทั่วไป   สังกัด กองวิชาการและแผนงาน       
   (5) นักจัดการงานทั่วไป   สังกัด กองการศึกษา 
   (6) นักพัฒนาชุมชน       สังกัด กองการศึกษา    
   2.2 พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติ  ประเภททั่วไป    ดังนี้ 
   (1) เจ้าพนักงานธุรการ   สังกัด ส านักปลัดเทศบาล    
   (2) เจ้าพนักงานทะเบียน ปง/ชง สังกัด ส านักปลัดเทศบาล   
       3. การพัฒนาพนักงานครูเทศบาล  สายงานการสอน  ดังนี้ 
   ครู สังกัด กองการศึกษา  จ านวน  5  อัตรา 
                4. การพัฒนาลูกจ้างประจ า  ดังนี้ 
            (1) เจ้าพนักงานธุรการ  สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
            (2) พนักงานขับรถยนต์  สังกัด ส านักปลัดเทศบาล   จ านวน  3 อัตรา 
   (3) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   สังกัด กองคลัง 
                5. การพัฒนาพนักงานจ้าง ดังนี้ 
   พนักงานจ้างตามภารกิจ  
    (1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
   (2) พนักงานขับรถยนต์  สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
   (3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  สังกัด กองคลัง 
   4)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองคลัง 
   5)  พนักงานขับรถยนต์    สังกัด กองช่าง จ านวน  2 อัตรา 
   6)  คนสวน     สังกัด กองช่าง จ านวน  2 อัตรา 
   7)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองวิชาการและแผนงาน  
   8)  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กองวิชาการและและแผนงาน 
   9)  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองการศึกษา      
   พนักงานจ้างทั่วไป     
         (1) พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์) สังกัด ส านักปลัดเทศบาล 
         (2) พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์) สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
         (3) พนักงานจ้างทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานตรวจโรคสัตว์)  
        สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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3. ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 ก าหนดความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่จ าเป็นของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 
  1. ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
      1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีจ านวน 21 ด้าน ดังนี้ 
   1.1.1 ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
   1.1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
   1.1.3 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของ 
                                         พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   1.1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
   1.1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
   1.1.6 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
   1.1.7 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
   1.1.8 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
   1.1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่าง ๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 
                                        สิ่งแวดล้อม (EIA), การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ 
   1.1.10 ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 
   1.1.11 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
                                          (GFMIS) 
   1.1.12 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
   1.1.13 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
   1.1.14 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
   1.1.15 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   1.1.16 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
   1.1.17 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
   1.1.18 ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 
   1.1.19 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ     
   1.1.20 ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware)  
    ซอฟต์แวร์ (Software)  และเน็ตเวิร์ก (Network) 

1.1.21 ความรู้เรื่องบรรณารักษ์ 
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      1.2 การก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   มีดังนี้ 
1.2.1 สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 

            ไว้อย่างน้อยสายงานละ 7 ด้าน 
   1.2.2 สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ า 
           สายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ 7 ด้าน 
   1.2.3 สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ า 
            สายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ 5 ด้าน 

1.2.4 สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ า 
         สายงาน ไว้อย่างน้อยสายงานละ 3 ด้าน 

     1.3 การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ที่จ าเป็นในงาน   
ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด 
  2. ทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
      2.1 ทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจ านวน 9 ด้าน ดังนี้ 
   2.1.1 ทักษะการบริหารข้อมูล 
   2.1.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
   2.1.3 ทักษะการประสานงาน 
   2.1.4 ทักษะในการสืบสวน 
   2.1.5 ทักษะการบริหารโครงการ 
   2.1.6 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
   2.1.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
   2.1.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
   2.1.9 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
      2.2 การก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
   มีดังนี้ 
   2.2.1 สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ า 
            สายงานไว้ อย่างน้อยสายงานละ 4 ด้าน 
   2.2.2 สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ า 
            สายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ 4 ด้าน 
   2.2.3 สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ า 
           สายงานไว้อย่างน้อยสายงานละ 3 ด้าน 
   2.2.4 สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
           ไว้อย่างน้อยสายงานละ 3 ด้าน     
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  3. สมรรถนะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
      3.1 สมรรถนะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น        
3 ประเภท ดังนี้ 

3.1.1 สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับ  
ต าแหน่งจ าเป็นต้องมีเพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ 
ดังนี้ 
    3.1.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    3.1.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
    3.1.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
    3.1.1.4 การบริการเป็นเลิศ 
    3.1.1.5 การท างานเป็นทีม 
   3.1.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการในต าแหน่ง
ประเภทบริหารและอ านวยการ ซึ่งต้องก ากับดูแลทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องมีในฐานะผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือน าทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ดังนี้ 
    3.1.2.1 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
    3.1.2.2 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
    3.1.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน 
    3.1.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ 
   3.1.3 สมรรถนะประจ าสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับ
ประเภทและระดับต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งในสายงาน
นั้น สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 22 สมรรถนะ ดังนี้ 
    3.1..3.1 การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
    3.1.3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
    3.1.3.3 การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 
    3.1.3.4 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 
    3.1.3.5 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
    3.1.3.6 การคิดวิเคราะห์ 
    3.1.3.7 การบริหารความเสี่ยง 
    3.1.3.8 การบริหารทรัพยากร 
    3.1.3.9 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
    3.1.3.10 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
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    3.1.3.11 การวางแผนและการจัดการ 
    3.1.3.12 การวิเคราะห์และการบูรณาการ 
    3.1.3.13 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
    3.1.3.14 การสั่งสมความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์ 
    3.1.3.15 การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์ 
    3.1.3.16 ความเข้าใจผู้อื่นและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 
    3.1.3.17 ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น 
    3.1.3.18 ความคิดสร้างสรรค์ 
    3.1.3.19 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
    3.1.3.20 จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
    3.1.3.21 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 
    3.1.3.22 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 
      3.2 การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงาน          
ส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
   3.2.1 สมรรถนะหลัก ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็ นประจ าสายงานใน           
ทุกประเภทและระดับต าแหน่งทั้ง 5 สมรรถนะ 
   3.2.2 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงาน
ในต าแหน่งประเภทบริหารและอ านวยการ ทั้ง 4 สมรรถนะ 
   3.2.3 สมรรถนะประจ าสายงาน ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานใน
ทุกประเภทและระดับต าแหน่งไว้อย่างน้อยสายงานละ 3 สมรรถนะ 
 

4. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลเวียงสา ในระยะ 3 ปี                                                   
   (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2563) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

1) จัดให้มีแนวทางและการด าเนินการยกย่องบุคลากร เพื่อเป็นต้นแบบ 
2) สร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส และมีศักดิ์ศรี (Organization  Integrity) 
3) ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะและพัฒนาพนักงานเทศบาล โดย
มีกิจกรรมดังนี้ 
1) ปลูกจิตส านึกผ่านแนวทางต้นแบบ เช่น พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และ 

พระบรมราโชวาท 
2) หลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาที่เหมาะสมของพนักงานเทศบาล แต่ละต าแหน่ง 

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

ทราบล่วงหน้า 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความสามัคคี  โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น แนวทางการปฏิบัติงาน

และการพัฒนา 
2) เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานและ

การพัฒนา 

รายละเอียดของกิจกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

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

-ก าหนดเกณฑ์และด าเนินการประกาศ
เกียรติคุณแก่ข้าราชการ พนักงานจ้าง
เพ่ือเป็นต้นแบบในการยึดถือปฏิบัติ  

-ในแต่ละปีงบประมาณ มีการด าเนินการ
คัดเลือกบุคลากรต้นแบบ จ านวน 1 ครั้ง 

2.สร้างองค์กรให้มีความ
โปร่งใส และมีศักดิ์ศรี 
(Organization  
Integrity) 

-สร้ างช่ อ งทางการเผยแพร่ข้ อมู ล
ข่าวสารที่หลากหลาย 
-เปิดเผยกระบวนการขั้นตอนต่างๆ 
โดยเฉพาะการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

-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 

-สร้างมาตรฐานคุณธรรม 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 พระราชจ
ริยวัตรและพระบรมราโชวาทมาให้
บุคลากรยึดถือในการปฏิบัติงานและ
การด 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 
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กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1.ปลูกจิตส านึกผ่าน
แนวทางต้นแบบ เช่น 
พระราชกรณียกิจ     
พระราชจริยวัตร และ
พระบรมราโชวาท ฯลฯ 

- น้อมน าพระราชกรณียกิจ พระราชจ
ริยวัตรและพระบรมราโชวาทมาให้
บุคลากรยึดถือในการปฏิบัติงานและ
การด 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 

- วิเคราะห์สภาพปัญหาที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- ก าหนดโครงการอบรมเพ่ือน าความรู้
ไปแก้ปัญหา 
- สอบถามบุคลากรประสงค์จะต้องการ
พัฒนาด้านใด 

- โครงการอบรมของเทศบาลต าบลเวียงสา 
ตรงตามปัญหาที่เกิดขึ้น และตามความ
ต้องการของพนักงานเทศบาล 
- พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมเข้า
อบรม ตามความเหมาะสมแต่ละต าแหน่ง 

3.สร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
และการจัดองค์ความรู้ 

- ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาเพ่ิมเติม 
- จั ด อ งค์ ค ว าม รู้ ด้ าน ต่ างๆ  ไว้ ให้
บุคลากรได้ท าการศึกษา 

-พนักงานเทศบาลต าบลเวียงสาเป็น
บุคลากรที่มีความรู้ที่หลากหลาย 
-ภายในองค์กร มีสื่อความรู้ที่หลากหลาย
ให้ข้าราชการได้ศึกษา สืบค้น  ในแต ่
ละด้าน 

4.การก าหนดให้มีการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง 
บรรจุใหม่ 

- พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 
ที่บรรจุใหม่ต้องได้รับการปฐมนิเทศ 
ทุกคน 

-พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างที่ 
บรรจุใหม่ ได้รับการปฐมนิเทศก่อน 
เข้าปฏิบัติงานทุกคน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 

1. สร้างกระบวนการ
การประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน ให้มี
ความโปร่งใส 

- ใช้ระบบการประเมินประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานในระบบเปิด 
- มี ก ารท าค ว าม ต ก ล งระห ว่ า งผู้
ประเมินและผู้รับการประเมิน ก่อนท า
การประเมินทุกรอบ 

-ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง าน ขอ งพ นั ก งาน เท ศ บ าล 
พนั กงานจ้ าง เกิดจากข้อ เสนอของ       
ผู้ถูกประเมิน และ  ท าความตกลงกับ     
ผู้ประเมิน 

2.ก าหนดหลักเกณฑ์
การประเมินระสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ให้บุคลากรทุกคนทราบ
ล่วงหน้า 

- ประกาศหลักเกณฑ์ แนวทางการ
ประเมินให้บุคลากรทุกคนทราบก่อน
ทุกรอบการประเมิน 

-เทศบาลต าบลเวียงสา มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ต่างๆ เช่น การลา การมาสาย 
และหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่จ าเป็น ประกาศ
ให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างได้รับ
ทราบก่อนรอบการประเมินทุกครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 

กิจกรรม แนวทางปฏิบัติ/มาตรการ ตัวช้ีวัด 
1.เปิดโอกาสให้บุคลากร
ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็น  
แนวทางการปฏิบัติงาน
และการพัฒนา 

- เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดง
ความคิด เห็ นแนวทางการ พัฒ นา
ข้าราชการ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร
ประกอบการบริหาร 

- ผู้บริหารของเทศบาลต าบลเวียงสา          
น าข้อเสนอของบุคลากร เทศบาลต าบล     
เวียงสา ภายในองค์กร ประกอบการ
บริหารงาน 

2.เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้ามามสี่วนรว่ม
การเสนอแนะแนวทางการ
ปฏิบัติงานและการพัฒนา 

- เปิดโอกาสให้ประชาชนที่อยู่ในข่าย
รับบริการ ได้ แสดงเทศบาลความ
คิ ด เห็ น ถึ งแ น วท างที่ ต้ อ งก าร ให้
บุ ค ล าก ร  เท ศ บ าล ให้ บ ริ ก าร ต่ อ
ประชาชน 

- ผู้บริหารของเทศบาลต าบลเวียงสา         
น าข้ อ เสนอแนะของประชาชนมา
ปรับปรุงกระบวนการบริหารงานของ 
เทศบาลต าบลเวียงสา 
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ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนา 

 

1. หลักสูตรการพัฒนา 
  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลเวียงสา  เห็นสมควรให้จัดท า
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยให้มีขอบเขต  เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่าง  ๆ  ดังต่อไปนี้ 
   1.  การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา   วิธีการพัฒนา   ระยะเวลาและ
งบประมาณในการพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละสายงาน
ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

2. การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และงบประมาณในการพัฒนา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่ง และระดับต าแหน่งในแต่
ละสายงานที่ด ารงอยู่ในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

2. ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้  
ความสามารถในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย  ดังนี้  

2.1   หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (1) หลักสูตร ระเบียบและวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  (2) หลักสูตร วินัยและการอุทธรณ์ร้องทุกข์ 
  (3) หลักสูตร พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
  (4) หลักสูตร สิทธิสวัสดิการข้าราชการ 
  (5) หลักสูตร คุณภาพชีวิตในการท างาน 

   2.2  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
(1) หลักสูตร ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
     บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

    (2) หลักสูตร ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
        พ.ศ. 2526 

(3) หลักสูตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก   
    จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    (4) หลักสูตร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   2.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง 
    (1) หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
    (2) หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานทะเบียนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
    (2) หลักสูตรเกี่ยวกับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดห้รือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
    (3) หลักสูตรเกี่ยวกับนักจัดการงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 

(4) หลักสูตรเกี่ยวกับนักพัฒนาชุมชนหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง                                                     
(5) หลักสูตรเกี่ยวกับครูหรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
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   2.4  หลักสูตรด้านการบริหาร 
    (1) หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานท้องถิ่นหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
    (2) หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานทั่วไปหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
    (3) หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานคลังหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
    (4) หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานช่างหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
    (5) หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
        หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
    (6) หลักสูตรเกี่ยวกับนักบริหารงานศึกษาหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
    (7) หลักสูตรนักวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    (8) หลักสูตรปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ไทยแลนด์ 4.0 
   2.5  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
    (1) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเทศบาลต าบลเวียงสา 
    (2) หลักสูตร คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน 
    (3) หลักสูตร การปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
    (4) หลักสูตร การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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ส่วนที่ 4 
วิธีการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณในการพัฒนา 

  
 

1. วิธีการในการพัฒนาบุคลากร 
            เทศบาลต าบลเวียงสา เป็นหน่วยด าเนินการเองหรือด าเนินการร่วมกับส านักงานส่งเสริม     
การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดน่าน  ส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอเวียงสาหรือหน่วยงาน
อ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม   ดังนี้ 
  1. การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
  2. การฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) 
  3. การสอนงาน (Coaching) 
  4. การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
  5. การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) 
  6. การดูงานนอกสถานที่ (Site visit)6233    
  7. การมอบหมายงาน (Job Assignment) 
  8. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self learning) 
  9. การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor) 
  โดยมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 

 1. การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom training)  เป็นการเน้นการเรียนรู้จากผู้เรียน
หลากหลายกลุ่ม/ต าแหน่งงาน โดยมีหน่วยงานทรัพยากรบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ด าเนินการ
ฝึกอบรม 
 2. การฝึกขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training) 
 การฝึกขณะปฏิบัติงาน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ในหน่วยงาน เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริง ณ สถานที่จริง เป็นการให้ค าแนะน าเชิงปฏิบัติ
ในลักษณะตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่มเล็กในสถานที่ท างานและในช่วงการท างานปกติ วิธีการนี้เน้นประสิทธิภาพทาง 
การท างานในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็นพ้ืนฐานให้แก่บุคลากรเข้าใจและสามารถเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง การฝึกขณะปฏิบัติงานสามารถด าเนินงาน โดยผู้บังคับบัญชาหรือมอบหมายผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญเรื่องนั้น มักใช้ส าหรับบุคลากรใหม่ที่เพ่ิงเข้าท างาน สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนต าแหน่ง มีการปรับปรุง
หรือต้องอธิบายงานใหม่ๆผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ฝึกบุคลากรขณะปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบเพ่ือให้ 
บุคลากรทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานพร้อมคู่มือและระเบียบปฏิบัติประกอบ ท าให้เกิดการ
รักษาองค์ความรู้และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการท างาน แม้ว่าจะเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบงานแต่ยังคงรักษาความ
มีประสิทธิภาพในการท างานต่อไปได้ 
 3. การสอนงาน (Coaching) 
   การสอนงาน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายใน
หน่วยงานเป็นวิธีการให้ความรู้(knowledge) สร้างเสริมทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) ที่ช่วยในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ในระยะยาว โดยผ่านกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนงานและ
บุคลากรผู้ถูกสอนงานการสอนงานมักเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มเด็ก ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 4. การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
   การให้ค าปรึกษาแนะน า เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งที่มักใช้ในการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับบุคลากร   ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนในการท างาน   ซึ่งผู้บังคับบัญชาก าหนดแนวทาง         
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แก้ไขปัญหาที่เหมาะสมร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้บุคลากรมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ 
ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน ามักเป็นผู้บังคับบัญชาภายในหน่วยงาน หรืออาจเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ประสบการณ์ 
และความช านาญเป็นพิเศษในเรื่องนั้นๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาได้จากทั้งภายในหรือภายนอก 
 5. การเข้าร่วมประชุม สัมมนา (Meeting/Seminar) 
    การเข้าร่วมประชุม/สัมมนา เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง เน้นการพัฒนาทักษะ
ในการคิดเชิงนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ และทักษะ ในการแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจสามารถแนวคิดที่ได้รับจากการประชุมสัมมนาปรับใช้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เป็นการ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้บุคลากรได้เข้าร่วม ในการประชุม/สัมมนาทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 6. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit)       
    การดูงานนอกสถานที่ เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรอีกรูปแบบหนึ่งเน้นดูงานที่มีขอบเขตที่
รับผิดชอบเหมือนกันหรือลักษณะงานที่ต้องท างานร่วมกัน เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้เฉพาะเรื่องและเห็น
ประสบการณ์ใหม่รูปแบบการท างานที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) สามารถน าแนวคิดท่ีได้รับจากการดู
งานมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและพัฒนา ขีดความสามารถของตน 
 7. การมอบหมายงาน (Job  Assignment) 
     การมอบหมายงาน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและเป็นที่นิยม โดยเน้นการ
กระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และมอบอ านาจการตัดสินใจภายในขอบเขตที่ก าหนดให้ผู้อ่ืนไปปฏิบัติ 
ซึ่งหากสังเกตจากผู้บริหารระดับหัวหน้าที่มีความมานะทุ่มเทท างานทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้กระทั่งงานของ
ลูกน้องก็ตาม อาจมีผู้บริหารตั้งค าถามว่าแล้วจะท าอย่างไร เมื่องานในความรับผิดชอบมีมากและต้องจัดล าดับ
ความส าคัญซึ่งการมอบหมายกระจายอ านาจ ต้องมีความไว้วางใจเป็นส่วนส าคัญ ดังนั้น การมอบหมายงาน 
นอกจาก เป็นการพัฒนาบุคลากรแล้วยังช่วยแก้ปัญหางานผู้บริหารให้บรรเทาเบาลงได้ 
 8. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
     การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรขององค์กรที่เน้นให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ช่วงเวลาในการปฏิบัติงานเท่านั้น บุคลากร
สามารถแสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ ที่ต้องการได้ ซึ่งวิธีการนี้
เหมาะสมกับบุคลากรที่ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะกับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีและ
มีศักยภาพในการท างานสูง 
 9. การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน (In-House Instructor) 
  การเป็นวิทยากรภายในหน่วยงาน เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เนื่องด้วยการ
เป็นวิทยากรได้นั้นต้องมีความรู้ ทักษะ ความช านาญ รวมทั้งประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และพร้อมที่จะ
ถ่ายทอดให้กับบุคลากรต่าง ๆ ได้ ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความ
ช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการท างาน ท าหน้าที่เป็นวิทยากรภายในถ่ายทอดความรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและทัศนคติ
ให้กับบุคลากร ทั้งนี้ บุคลากรจะได้พัฒนาทักษะตนเองให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เกิดการถ่ายเทความรู้
ระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง ท าให้องค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ท าให้ความรู้ที่มีอยู่
ในตัวบุคลากร คงอยู่กับองค์กรต่อไป อันเป็นการแปลงความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลให้เป็นความรู้ภายนอก มีการ
จัดท าเป็นสื่อการสอน การท าเอกสารประกอบการบรรยาย ท าให้เกิดการบริหารจัดการความรู้ในองค์กรขึ้น 
ดังนั้นการเป็นวิทยากรภายใน จึงเป็นการพัฒนาตัวบุคลากรเองและรักษาองค์ความรู้ในองค์กรซึ่งวิทยากร
ภายในเหล่านี้จะสร้างให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ต่อไปได ้



 
 

2. ระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา   
    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.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติค าสั่ง
เดินทางไปราชการ 
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.ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติค าสั่ง
เดินทางไปราชการ 
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.ติดตามประเมินผลโครงการและ
รายงานผลต่อผู้บรหิารท้องถิ่น 

              -ส านักปลัด 
เทศบาล 
 
 

150,000 
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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. ติดต่อประสานงานวิทยากร 
4.ด าเนินการฝึกอบรมตาม
โครงการ 
5.ติดตามประเมินผลโครงการ
และรายงานผลต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
 

             -ส านักปลัด 
เทศบาล 
-กองการศึกษา 

10,000 
 
 

ให้มีการยกย่องบุคลากร 
เพื่อเป็นต้นแบบ 

บุคคลต้นแบบทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

1. บันทึกขออนุมัติท า
โครงการ  

๒. ด าเนินการตามโครงการ ๓. 
บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบ 

เพื่อจัดประกาศให้ทราบท่ัวกัน  

๔. มอบประกาศนียบตัรให้ผู้
ได้รับ การคัดเลือก 

            -ส านักปลัด 
เทศบาล 
 

- 

สร้างองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และการ
จัดองค์ความรู ้

กิจกรรมจดัองค์ความรู้ใน
องค์กร 

๑. บันทึกเสนอผู้บริหาร  

๒. บันทึกแจ้งบุคลากร     ทุก
คนเพื่อ เข้าร่วมประชุมและจดั
กิจกรรม  

๓. สรปุผลการด าเนินกิจกรรม 

เสนอผู้บริหารรับทราบ 

            ส านักปลดั 
เทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กอง
สาธารณสุข 
-กองวิชาการฯ 
-กองการศึกษา 

- 
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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 

22 



 
 

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 

- 
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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 

49 

24  

 



 
 

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 

- 
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ส่วนที่ 6 
การติดตามและประเมินผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
  เทศบาลต าบลเวียงสา  จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานเทศบาลต าบลเวียงสา เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้  ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา  ดังนี้ 
  1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา ต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน      
7 วันท าการ  นับแต่วันกลับจากการอบรม สัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
  2. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนา 
  3.  การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน–หลัง  และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนา หรือ การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน  เพ่ือน
ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา  หรือ การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอ่ืนที่เป็น
ผู้ด าเนินการ   
  4. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม
กับความต้องการ 
  5.  ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน  เลื่อนระดับ      
ตามผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
  6.  ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการของเทศบาลประจ าปี  โดยคณะ 
core  team  ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 

7.  ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา 
เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
  8.  ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร   ประกอบด้วย   
1. นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสา            ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดเทศบาลต าบลเวียงสา                       กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกองช่าง              กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง              กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน       กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา                 กรรมการ 
8. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                       กรรมการและเลขานุการ 

   9. นักจัดการงานทั่วไป  (สังกัด ส านักปลัดเทศบาล)    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    

  ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลเวียงสา  ก าหนดวิธีติดตามประเมินผล  ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
แล้วเสนอผลการติดตามต่อนายกเทศมนตรีต าบลเวียงสาทราบ 
  


