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บทน ำ 

จากสภาพแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  การบริหารองค์กรให้บรรลุ
ความส าเร็จท่ามกลางสภาวการณ์ใหม่ๆ  โดยเฉพาะเทคโนโลยี  องค์กรจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
องค์กร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารก าลังคนที่หลากหลายต้องมีการปรับโครงสร้าง ทัศนคติ  ค่านิยม  วิธีการ
ด าเนินการ  รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะมีขึ้นในอนาคต 

การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องในการพัฒนาองค์กรในระยะยาว  และเป็น
กระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานให้ได้ผลการปฏิบัติงานต่อองค์กร  โดยใช้การคาดการณ์ล่วงหน้า
ถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคต  เช่น  ความต้องการของพนักงานเปลี่ยนไป  การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย
เพ่ิมขึ้น  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล  เป็นต้น  ดังนั้น การจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานเพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงจะท าให้เทศบาลประสบความส าเร็จในการบริหารงานให้
เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในพื้นท่ี 

งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลสันก าแพง  จึงได้เสนอแผนพัฒนา
บุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  ให้ได้รับการพัฒนาหลายมิติ  
เพ่ิมศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของเทศบาลต าบลสันก าแพง  และ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า ตลอดจนพนักงานจ้างได้ทราบ ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป 

 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 
เทศบาลต าบลสันก าแพง 
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แผนพัฒนำบุคลำกร 3 ปี 
(พ.ศ.2564 - 2566) 

หลักกำรและเหตุผล 

1. ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545หมวด 14 กิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดยการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลจะต้องก าหนดตามกรอบของแผนอัตราก าลังพนักงาน
เทศบาล  ทั้งในส่วนของการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่
ให้ปฏิบัติและการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว  โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น  ซึ่งอาจเป็นผู้ด าเนินการเองหรือมอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ  โดยเลือก
วิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม  ทั้งนี้ ต้องให้ครอบคลุมทักษะการ
พัฒนาทั้ง 5 ด้านได้แก่ 

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไปเช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
  (2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ งาน
ด้านช่าง 
  (3)ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
  (4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนางานบริการด้วย Service Mind การฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม การส่งเสริมวินัยและจรรยาบรรณ เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

  2. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557-2560 ในการเสริมสร้างธรร
มาภิบาล ในการก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฎิบัติงานภายใต้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างให้ข้าราชการปฏิบัติ งานโดยเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจภาครัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน 
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  เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลสันก าแพงสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  เทศบาล
ต าบลสันก าแพงจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี พ.ศ.2564-2566 ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลต าบลสันก าแพงในการปฏิบัติงานราชการและบริ
การประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงค ์ 

 1)เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของ
บุคลากร เทศบาลต าบลสันก าแพง  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต าบลสันก าแพง 
 3)เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลสันก าแพง 
 
เป้ำหมำยและตัวชี้วัดกำรพัฒนำ 

1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาการปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2564 – 2566 ตาม
หลักและแนวทางธรรมาภิบาลร้อยละของจ านวนพนักงานงานเทศบาลที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น 

2) ระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวมของเทศบาล อย่างน้อยร้อยละ 20 ในปี 2564 
เทียบกับปี 2563 

3) ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการท างานของเทศบาลสูงขึ้น มากกว่าร้อยละ 80 หรือไม่น้อย
กว่าเป้าหมายที่ผ่านมาปี 2564 มากกว่าร้อยละ 80 และเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 ในทุกๆ ปี 

4) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมของเทศบาล เพ่ิมสูงขึ้น 
มากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 

5) ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในเทศบาล ที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรมจริยธรรม ธรร
มาภิบาล และจรรยาบรรณในการปฎิบัติราชการมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของจ านวนประชากรที่สุ่มทดสอบ 

6) ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 
60 หรือไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่ผ่านมา 

 
เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 

 บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพงอันประกอบด้วย พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างทุกคนได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 

  เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
 บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลสันก าแพงทุกคน  ที่ได้เข้ารับการพัฒนา ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อ 
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน – ภายนอก ของเทศบาลต าบลสันก าแพง 

• สภาพปัจจุบัน 

เทศบาลต าบลสันก าแพงเป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้งสิ้น 22 ตารางกิโลเมตร
ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลสันก าแพง ต าบลทรายมูล และต าบลแช่ช้าง  จ านวน 22 หมู่บ้าน 1 
ชุมชน  จ านวนประชากร  17,797 คน   ท าให้เทศบาลมีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะต้อง
ดูแลและบริหารจัดการงานสาธารณะในหลากหลายด้าน ทั้งนี้เนื่องด้วยสภาพพ้ืนที่และสังคมวัฒนธรรมของคน
ในพื้นที่มีความหลากหลาย  เป็นลักษณะของสังคมกึ่งเมือง  ผสมผสานทั้งคนพื้นถ่ินที่อยู่ในชุมชนดั้งเดิมซึ่งยังคง
เอกลักษณ์เฉพาะของคนพ้ืนถิ่น ได้แก่ชาติพันธุ์ไทเขินและไทยอง  คนพ้ืนถิ่นดั้งเดิมที่ท าการค้าที่มีเชื้อสายจีน 
และกลุ่มคนที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นที่อยู่ใหม่  นอกจากนี้สภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ยังแบ่งออกเป็นเขตชุมชนย่าน
การค้าหนาแน่น ถนนสายเศรษฐกิจ และเขตพ้ืนที่ที่ยังคงเป็นพ้ืนที่การเกษตร  ประกอบกับมีล าน้ าแม่ออนไหล
ผ่านในเขตชุมชนในบางพ้ืนที่  ซึ่งในบางปีก็ประสบเหตุเอ่อล้นจากล าน้ าแม่ออนเข้าท่วมท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อบ้านเรือนและการด ารงชีวิต  นอกจากนี้ด้วยลักษณะของการเป็นชุมชนกึ่งเมือง  ที่มีการพัฒนาไปสู่ความเป็น
สภาพสังคมเมืองมากขึ้นนั้น  ท าให้ปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิตเป็นปัญหาหลักที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งที่เทศบาล
ต้องให้ความส าคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา  เช่น ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ปัญหา
ความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคที่จะต้องสร้างและปรับปรุงให้มีสภาพที่สามารถใช้การได้ดี 
มีความปลอดภัยอยู่เสมอทั้ง 23 ชุมชน จากที่กล่าวมาในข้างต้นเทศบาลต าบลสันก าแพง จึงมีภารกิจหน้าที่ที่
จะต้องท าตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และภารกิจหน้าที่ตามที่ ได้รับการถ่ายโอนตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2541 รวมถึงภารกิจตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลที่จะได้สั่งการให้ด าเนินการ  ซึ่งเทศบาลได้มีวิสัยทัศน์และนโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 
เทศบาลต าบลสันก าแพง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่า "พัฒนาเทศบาลต าบลสันก าแพงให้มีความน่า
อยู่อย่างยั่งยืนเมืองอยู่ดี คนมีความสุข  สิ่งแวดล้อมสดใส" 

ภายใต้แนวคิดของการพัฒนาที่ต้องการสร้าง“สังคมและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน"ซึ่งมีกรอบ
แนวทางพ้ืนฐานในการพัฒนาที่จะบ่งชี้  4 ประการ  ได้แก่ 

ประการที่ 1  ประชาชนต้องอยู่ในเมืองนั้นด้วยความผาสุข 
ประการที่ 2  เมืองจะต้องมีบริการพ้ืนฐานที่สะดวกสบาย  พอเพียงและทันต่อเวลา 
ประการที่ 3   ประชาชนต้องมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ 
ประการที่ 4   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1.นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
 นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  มุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน  องค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการวางแผนการบริหารจัดการ  ในทุกระดับตั้งแต่การรับฟังปัญหา ความต้องการและระดมความ
คิดเห็น  เพื่อวางแผน ร่วมด าเนินการและร่วมตัดสินใจในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังนี้ 
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1.1 พัฒนาเทศบาลต าบลสันก าแพง  ให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  (Good 
Governnance) และส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสามารถ
บริหารกิจการสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์สุขและพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ    

1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผนและร่วมตัดสินใจส่งเสริมให้เข้า
ร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชนทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

1.3 จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้  
1.4ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการข่วงสันก าแพงให้เป็นแหล่งแสดงและจ าหน่ายสินค้าOTOP และ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตามนโยบายของรัฐบาล 

 เทศบาลต าบลสันก าแพงมีจ านวนบุคลากรทั้งหมด 131 คน เป็นพนักงานเทศบาลสามัญ 40 คน 
พนักงานครูเทศบาล 6 คน ลูกจ้างประจ า 10 คน พนักงานจ้างภารกิจ 33 คน พนักงานจ้างทั่วไป 42 คน โดย
มีเฉลี่ยของบุคลากรที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ต่อพนักงานจ้าง 1:1 และบุคลากรส่วนใหญ่ที่เป็นพนักงาน
เทศบาลจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทั่วไป จบการศึกษาในระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี และบุคลากรในองค์กรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท างาน
ร่วมกันอยู่เสมอในทุกสายงาน นอกจากนี้เทศบาลยังให้โอกาสในการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถในระดับดี
มาก เช่น การสอนงาน ให้ค าปรึกษา การให้การอบรมตามหลักสูตรตามต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน อีกทั้งเทศบาลมี
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
และมีสถานที่ในการพักผ่อนและดูแลสุขภาพของพนักงานโดยตลอดมา  
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 ดังนั้น เทศบาลจึงได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและขีดสมรรถนะในการบริหารงานบุคคล ทั้งปัจจัย
ภายในและภายนอกของเทศบาลต าบลสันก าแพง (SWOT)  เพ่ือก าหนดกลยุทธ์  วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์
การพัฒนา ดังนี้ 

 

จุดแข็ง 
ล าดับ ประเด็น 

1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน 
2 บุคลากรปฏิบัตริาชการโดยมุ่งเน้นผลส าเร็จ 
3 เทศบาลจดัสวสัดิการที่เหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบตัิราชการ 
4 บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏบิัติราชการ 
5 บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
6 การประเมินผลการปฏิบตัิราชการมีความเป็นธรรม 
7 ระบบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรบัของบุคลากร 
8 เทศบาลมจี านวนอัตราก าลังบุคลากรที่เหมาะสมและตามภารกิจหนา้ที่ในการด าเนินงาน 
9 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัยและสามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
10 เทศบาลจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การปฏิบัตริาชการ 

11 เทศบาลมีการจัดสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัตริาชการให้บรรลปุระสิทธิผล 
12 บุคลากรมีความเข้าใจวสิัยทัศน์ยุทธศาสตร์ของเทศบาล เป็นอย่างด ี

 
จุดอ่อน 

ล าดับ ประเด็น 
1 การประเมินผลการปฏิบตัิราชการต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ าหรือมีศักยภาพน้อยยังไม่

จริงจัง 
2 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน 
3 เทศบาลไม่มรีะบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมเข้าสูต่ าแหน่งท่ีสูงขึน้ 
4 การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทกุระดับ 
5 บุคลากรขาดการท างานเชิงบูรณาการ 
6 ขาดการสรา้งแรงจูงใจในการส่งเสรมิให้บคุลากรเกิดความรักและผกูพันในการปฏบิัติราชการ 
7 เทศบาลขาดการตดิตามประเมินผลด้านก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
8 บุคลากรขาดการเรียนรู้ ความคิดรเิริ่ม และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
9 เทศบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไมม่ากพอ 

10 ไม่มีการวางแผนก าลังคนท่ีเป็นระบบเพื่อทดแทนก าลังคนที่ขาดแคลน 
11 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังถูกน ามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ 
12 บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฏบิัติราชการต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
13 บุคลากรยังขาดความเขา้ใจการบรหิารทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่
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โอกาส 
ล าดับ ประเด็น 

1 การปฏริูประบบราชการก่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงการบรหิารท าให้ต้องเรง่พัฒนาบุคลากร ตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย 20 ปี ที่จะกระตุ้นให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งปรบัปรุงประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

2 ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัลท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัตริาชการ 
3 ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวขึ้น 
4 การปรับระบบโครงสร้างต าแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่บุคลากร

และท าให้บุคลากรท างานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน 
5 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการท างานของท้องถิ่นส่งผลให้การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส 
6 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยเีป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารและท าความเข้าใจกันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
7 มีระบบทรัพยากรบุคคลที่ก าหนดมาตรฐานไว ้

8 นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมากขึ้น โดยก าหนดใหม้ีภาคเีครือข่าย
การพัฒนาและฝึกอบรม 

9 การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้บุคลากรต้องมีความเช่ียวชาญมากขึ้น 

10 ประชาชนมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 

 
 
ภัยคุกคาม 

ล าดับ ประเด็น 
1 ความต้องการบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถสูงท าให้เทศบาลขาดแคลนบุคลากรในบางสาขา 
2 กฎหมายหลายฉบบัล้าสมัยไม่เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 
3 ระเบียบกฎหมายทางการบรหิารงานบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
4 รัฐบาลจดัสรรงบประมาณด้านบคุลากรน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างสิ่งจูงใจ 
5 ส่วนราชการต่างๆให้ความส าคญัตอ่การพัฒนาบุคลากรแตกต่างกันท าให้ศักยภาพของบุคลากรไม่

เท่าเทียมกันยากแก่การท างานร่วมกัน 
6 การยึดระเบยีบการบริหารบคุคลท าให้ขาดความคล่องตัวในการบรหิารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด 

7 ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนภมูิภาคเป็นอุปสรรคต่อการ
โอนย้ายบุคลากร 

8 การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่รวดเร็วท าให้การพฒันาบุคลากรไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค ์
และกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลสันก าแพง 

  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ถึงสภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกด้านบุคลากรของเทศบาลต าบล
สันก าแพงแล้ว ตลอดจนนโยบายของคณะผู้บริหารในด้านการเมืองและการบริหารจัดการจากวิสัยทัศน์การ
พัฒนาและแนวนโยบายการบริหารงานในข้างต้น  จะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลสันก าแพง ซึ่งเป็นเทศบาลขนาด
กลาง  มีพ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้งสิ้น 22 ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพ้ืนที่ 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลสันก าแพง 
ต าบลทรายมูล และต าบลแช่ช้าง  จ านวน 22 หมู่บ้าน 1 ชุมชน  จ านวนประชากร  17,597 คน   ท าให้
เทศบาลมีภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะต้องดูแลและบริหารจัดการงานสาธารณะในหลากหลาย
ด้าน ทั้งนี้เนื่องด้วยสภาพพ้ืนที่และสังคมวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่มีความหลากหลาย  เป็นลักษณะของสังคม
กึ่งเมือง  ผสมผสานทั้งคนพ้ืนถิ่นที่อยู่ในชุมชนดั้งเดิมซึ่งยังคงเอกลักษณ์เฉพาะของคนพ้ืนถิ่น ได้แก่ชาติพันธุ์ไท
เขินและไทยอง  คนพ้ืนถิ่นดั้งเดิมที่ท าการค้าที่มีเชื้อสายจีน และกลุ่มคนที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นที่อยู่ใหม่  นอกจากนี้
สภาพทางกายภาพของพ้ืนที่ยังแบ่งออกเป็นเขตชุมชนย่านการค้าหนาแน่น ถนนสายเศรษฐกิจ และเขตพ้ืนที่ที่
ยังคงเป็นพ้ืนที่การเกษตร  ประกอบกับมีล าน้ าแม่ออนไหลผ่านในเขตชุมชนในบางพ้ืนที่  ซึ่งในบางปีก็ประสบ
เหตุเอ่อล้นจากล าน้ าแม่ออนเข้าท่วมท าให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและการด ารงชีวิต  นอกจากนี้ด้วย
ลักษณะของการเป็นชุมชนกึ่งเมือง  ที่มีการพัฒนาไปสู่ความเป็นสภาพสังคมเมืองมากขึ้นนั้น  ท าให้ปัญหาสังคม
และคุณภาพชีวิตเป็นปัญหาหลักที่ส าคัญอีกด้านหนึ่งที่เทศบาลต้องให้ความส าคัญต่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  เช่น ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน  ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ปัญหาความพร้อมของโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภคที่จะต้องสร้างและปรับปรุงให้มีสภาพที่สามารถใช้การได้ดี มีความปลอดภัยอยู่เสมอทั้ง 23 
ชุมชน จากที่กล่าวมาในข้างต้นเทศบาลต าบลสันก าแพง จึงมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องท าตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และภารกิจหน้าที่ตามที่ได้รับการถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ พ.ศ.2541 รวมถึงภารกิจตามแนวนโยบายของรัฐบาลที่จะได้สั่ งการให้ด าเนินการ  ดังนั้น
ในการก าหนดการพัฒนาบุคลากรในแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)  ในครั้งนี้ เทศบาลต าบลสันก าแพงจึง
ได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ต าบลสันก าแพงให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไปจึงได้ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลสันก าแพงดังนี้ 

• วิสัยทัศน์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 บุคลากรของเทศบาลต าบลสันก าแพง หมั่นพัฒนาเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล และใส่ใจบริการประชาชนในพื้นท่ี 
 
• พันธกิจด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 เสริมสร้างพัฒนาผู้น าและพนักงานทุกระดับ ไปพร้อมกับการปรับกลไกการบริหารงาน ให้เกิด
ประโยชน์สูงสดโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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• เป้าประสงค์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 ๑. เกิดการปรับกลไก (กฎ ระเบียบ กระบวนการ ระบบ ฯลฯ) ในการบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะในส่วน
การบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น 
 ๒. เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งและจิตส านึกในสิทธิหน้าที่ของพนักงานในองค์กร เพ่ือให้สามารถ
ดูแลผลประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นธรรม 
 
 
• ตัวชี้วัด และข้อเสนอระดับเป้าหมาย ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 1. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมขององค์กรเพ่ิมสูงขึ้น 
 2. ร้อยละของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิ
บาล และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการมากกว่าร้อยละ ๖๐ 
 3. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ๖๐  
 
• ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลสันก าแพง 

 
 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลสันก าแพงแบ่งออกเป็น 4 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการสร้างทักษะ และพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 

 
1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้ใน

องค์กร 

  

• การด าเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์ก าลังคนเทศบาล
ต าบลสันก าแพง 

• จ านวนคร้ังการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยทุธศาสตร์
ก าลังคน 

• จัดกิจกรรมประชุมเพื่อก าหนด
แนวทางและการด าเนินงาน
พัฒนาระบบราชการและ
ยุทธศาสตร์การพฒันา 

• การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวที
วิชาการข้าราชการรู้ทนัการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 

 

• จ านวนคร้ังของการจัดเวที
วิชาการข้าราชการรู้ทนัการ
เปลี่ยนแปลง 
 

• จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการดา้นตา่งๆ เปน็ประจ า
ทุกปี 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 
1.2 แผนงานจัดท าระบบแผนและ
ประสานการพัฒนาระบบราชการ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาล

ต าบลสันก าแพง 

 

 

• การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 

• หน่วยงาน/ส่วนราชการใน
สังกัด จัดท าแผนปฏิบัติการ 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในสงักัดปีงบประมาณ 
2561-2563 แล้วเสร็จ 

• ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด
เทศบาลจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในสงักัด 

• การหาความจ าเปน็ (Training 
Need) ในการพัฒนาบุคลากร 

• ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมีการ
หาความจ าเป็น(Training Need) 
และมีเอกสารแสดงขั้นตอนการ
หาความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดเพื่อเป็นข้อมูล
เบื้องตนในการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 

• ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ความจ าเปน็(Training Need) 
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนการพัฒนาบุคากรในสงักัด 

• การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

• มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณของทุก
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

• มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
งบประมาณ 2564-2566 

• จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 
2561-2563 

• การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร • มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น
ปัจจุบนั ครอบคลุมทุกส่วน
ราชการในสงักัด 

• ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล
บุคลากรในสงักัดให้เป็นปัจจบุัน
ครบถ้วนและสามารถน ามาปรับ
ใช้ได้ทนัท ี

1.3 แผนงานด้านการบรหิารงานบุคลากร   
• มีการแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานงาน

เทศบาลในสังกัด 
• มีการแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงาน

เทศบาลในสังกัดทุกระดบั 
• ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล

บุคลากรในสงักัดให้เป็นปัจจบุัน
ครบถ้วนและสามารถน ามา
ปรับใช้ได้ทันท ี

• การเลื่อนขั้นเงินเดือน • มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน • จังหวัดเลื่อนขั้นเงินเดือน
บุคลากรในสงักัด 

• การด าเนินการทางวนิัย • มีการด าเนินการทางวนิัย • นายกเทศมนตรีสามารถ
ด าเนินการทางวนิัยส าหรับ
บุคลากรในสงักัด 

• การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสงักัด 
 

• มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสงักัด 

• *  ด าเนนิการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด ตามแผนอัตราก าลงั 3 
ปี  

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจ าเป็น (หลักสูตร
กลาง) 

• มีการจัดฝึกอบรมสัมมนา 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ การ
ให้ความรูใ้นลักษณะของการจัด
ลักสูตรต่างๆ แก่บุคลากรใน
สังกัด ตามความจ าเปน็และเป็น
ประโยชน์กับหนว่ยงาน 

• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดท าหลักสูตรกลางเพื่อให้
ความรู้แก่ประชาชนและ
บุคลากรในสงักัดส่วนราชการ/
หน่วยงานต่างๆ 

2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ 
(หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

• มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา 
จัดประชุมเชงิปฏบิัติการหรือให้
ความรู้ในลักษณะของการจัด
หลักสูตรต่างๆ โดยจัดท าเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้าน
สาธารณสุข ด้านการเกษตร การ
พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

• ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า
หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่อพัฒนา
บุคลากรในสงักัด เป็นการเพิ่ม
และพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติให้แก่บุคลากรในสงักัด 

2.3 ปลูกจิตส านึกผ่านพระราช
กรณียกิจ พระราชจริยวัตร 
และพระบรมราโชวาท 

• จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการ
พัฒนา 

• การพัฒนาข้าราชการให้มี
คุณธรรม จริยธรรม โดยการ
เรียนรู้จากพระราชกรณียกิจ 
พระราชจริยวัตร และพระบรม
ราโชวาทที่พระราชทานให้แก่
ข้าราชการ รวมถึงการพัฒนา
โครงการหรือกิจกรรมที่ประยุกต์
ความเข้าใจดังกล่าว 

 • จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการ
ฝึกอบรมในหลักสูตร 

• จ านวนโครงการหรือเครือข่ายที่
เกิดขึ้นจากผลของการเรียนรู้
ตามรอยพระยุคลบาท 

• การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 ก าหนดหลักสตูรฝึกอบรม
และโครงการพัฒนาแก่
บุคลากร 

• ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคลที่
สอดรับกับแผนยทุธศาสตร์การ 
พัฒนา 

• ก าหนดการพัฒนาบุคลากรใน
ทุกระดับ (Training Roadmap) 
เพื่อให้ท างานได้ตามหนา้ที่
รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยไม่เนน้การพัฒนา
รูปแบบการฝึกอบรมอย่างเดียว 
แต่เน้นการท าระบบการ
มอบหมายงาน การสอนงาน 
(Coaching) ฯลฯ 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 

 • จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการ
พัฒนา 

• ร้อยละของบุคลากรและ
เจ้าหน้าที่ของเทบาลที่เข้าใจ
และประยุกต์หลักคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
จรรยาบรรณ ในการปฏิบตัิ
ราชการ 

• ส่งเสริมการฝึกอบรมด้าน
จริยธรรมเป็นการพัฒนาภาค
บังคับ โดยเฉพาะเร่ือง กฎหมาย 
กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับงาน 
ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรม สามารถ
ตัดสินในกระท า หรือไม่กระท า
บางสิ่งบางอย่าง ได้อย่าง
เหมาะสม การบริหารความ
ขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์ 
และการสร้างความพึงพอใจให้
ประชาชน 

2.5 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย 
ส ารวจ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
และข้อมูลข่าวสาร 

      ด้านธรรมาภิบาล 

• ระดับความส าเร็จของการเปิด
ให้บริการสายด่วนจริยธรรมได้
อย่างเหมาะสมและสอดรับกับ
ความต้องการ 

• พัฒนาระบบการให้ค าปรึกษา 
แนะน าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
แก่บุคลากรส่วนท้องถิ่นทั้งระบบ 
ตั้งแต่การพัฒนา แนะน าด้าน
จริยธรรม รวมทั้งเปิดให้บริการ
สายด่วนจริยธรรมเพื่อให้
ค าปรึกษา รับความคิดเห็นและ
ตอบปัญหาที่เก่ียวข้องกับ
จริยธรรม การจัดซื้อจัดจ้าง และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 • จ านวนความรู้ หรือ Beat 
Pratice ที่เก่ียวข้อง 

• จ านวนเอกสารเผยแพร่ และ
ความครอบคลุมของเอกสาร
ดังกล่าวกับกลุ่มเป้าหมาย 

• ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ 
และวิธีการปฏบิัติอันเปน็เลิศ ใน
ด้านจริยธรรมและธรรมาภบิาล 
ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ข้ึนในเทศบาล 

 • จ านวนคร้ัง/ช่องทางของการ
สื่อสารประชาสัมพันธ ์

• ร้อยละความครอบคลุมและการ
รับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย (ทั้ง
ประชาชน ข้าราชการการเมือง 
และข้าราชการส่วนท้องถิ่น) 

• ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
โทรทัศน์และวิทยุ ภายใต้โครงการ 
“คุณธรรม จริยธรรม น าท้องถิ่น” 
พร้องจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้น
ให้ข้าราชการทางการเมืองและส่วน
ท้องถิ่นตระหนักและรับรู้ถึงการ
ปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อน าไปสู่การ
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล 
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แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 

2.6 ส่งเสริมพัฒนาและปฐมนิเทศ
พนักงานเทศบาล 

• ระดับความส าเร็จของการจัดท า
และพัฒนาหลักสูตรปฐมนิเทศ
บุคลากร 

• จ านวนพนักงานเทศบาลที่ได้รบั
การพัฒนาและปฐมนิเทศ 

• ส่งเสริมพัฒนาและปฐมนิเทศ
พนักงานเทศบาล โดยเฉพาะ
เร่ือง ปลูกฝังปรัชญาการเป็น
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทีด่ี ระบบ
ราชการและการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ เสริมสร้าง
สมรรถนะหลักและทักษะที่
จ าเป็น 

 • จ านวนพนักงานเทศบาลที่ได้รบั
การพัฒนาจากการเรียนรู ้

• ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ผา่น    
e-learning หรือหนังสือที่
เก่ียวข้อง 

2.7 พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน และสู่
มาตรฐานสากล 

• จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการ
พัฒนา 

• ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน และสู่
มาตรฐานสากล 

2.8 พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  • จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการ
พัฒนาทักษะดา้นดจิิทัล  

• ส่งเสริมการเรียนรู้เสริมทักษะ
ด้านดิจทิัล ผา่นระบบ     
e-learning ทางเว็บไซด์  
https://www.ocsc.go.th 
/Digital_Learning_Sources 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
และการพัฒนาก าลังคน 

• จ านวนความรู้ จ านวนเอกสาร
เผยแพร่ ในการจัดการความรู้ 
และวิธีการปฏบิัติอันเปน็เลิศ 

• ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ 
และวิธีการปฏบิัติอันเปน็เลิศ 
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ึนใน
เทศบาล 

3.2 ศึกษาและพัฒนากฎหมาย • จ านวนข้อเสนอเชิงนโยบายที่
เกิดจากการศึกษา 

• ศึกษาวิจัยและพฒันากฎหมาย 
หรือการจัดตั้งคณะกรรมการ
พิทักษ์ระบบคุณธรรม หรือการ
ปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มงาน
ส่งเสริมจริยธรรม หรือเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากร 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 

4.1 ปฏิบัตติามแนวทางกฎระเบียบ
ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้าย โดยยึดหลัก 

      ธรรมาภิบาล 

• ระดับความส าเร็จของการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการแต่งตั้งและบรรจุตามผล
การประเมิน 

• การน าเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรม
มาก าหนดไว้ในกระบวนการของ
การแต่งตั้งหรือเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่ง
ผู้บริหารในทุกระดับของเทศบาล 
โดยให้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
และมีเครื่องมือที่วัดผลได้เป็น
รูปธรรม 

 • ระดับความส าเร็จของการใช้
กฎหมาย ระเบียบ และแนวทาง
ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง 
โอน ย้าย ในการด าเนนิการ 

• การด าเนินการดา้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในสว่นของการ
สรรหา แต่งตั้ง โอน ยา้ย เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ 

4.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณ
ข้าราชการไปสู่การปฏบิัต ิ

• ระดับความส าเร็จของการจัดท า
รายงานการใช้หลักจรรยาบรรณ
ในการบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
เทศบาล 

• จัดท าและผลักดนัให้มีการปฏิบตัิ
ตามประมวลจรรยาบรรณของ
เทศบาล 

 • ร้อยละที่ลดลงของผู้ฝ่าฝืนใน
การก าหนดแนวทางปฏบิัติและ
บทลงโทษ 

• ก าหนดให้มีการบังคับใช้และ
บทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อบังคบัจรรยา
และวินัยขา้ราชการอย่างชัดเจน 

4.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดกิารและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลแก่
พนักงานเทศบาล 

• ระดับความส าเร็จของการ
ปรับปรุงระบบสวัสดิการและ
ผลประโยชน์ของพนักงาน
เทศบาล 

• จัดท าและผลักดนัให้มีการเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่บุตร/ครอบครัว
พนักงานเทศบาลที่เสียชีวิตในการ
ปฏิบัติหนา้ที ่

  

หลักสูตรกำรพัฒนำ 
เทศบาลต าบลสันก าแพงได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้อง

ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
1)      หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

2)      หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 

3)      หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

4)      หลักสูตรด้านการบริหาร 

5)      หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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วิธีกำรพัฒนำและระยะเวลำด ำเนินกำรพัฒนำ 

วิธีกำรพัฒนำ 
1) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนา
แล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะ
ให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

ส าหรับวิธีการในการพัฒนาบุคลากรนั้น  มีทั้งวิธีการที่เทศบาลต าบลสันก าแพงจะด าเนินการ
เอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การ
ฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน  เป็นต้น  นอกจากนี้เทศบาลต าบลสันก าแพงอาจจะด าเนินงานร่ วมกับส่วน
ราชการอ่ืนและด าเนินการร่วมกับเอกชน  เช่น  การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่
หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการหรือเทศบาลต าบลสันก าแพง เป็นผู้ด าเนินการและเชิญ
หน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หรือวิทยากรกระบวนการ ซึ่งสามารถสรุปวิธีการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลาการได้ ดังนี้ คือ 

1) การปฐมนิเทศ 
2) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4) การฝึกอบรม 
5) การดูงาน 
6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
7) การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

 
กำรปฐมนิเทศ  คือ การแนะน าข้อมูลความรู้ต่างๆ โดยรวมให้บุคลากรใหม่ที่เข้าสู่เทศบาล ได้รู้จัก

กฎระเบียบข้อบังคับ วินัย ผู้บริหาร ตลอดจนการปฏิบัติตัวของบุคลากร  และกระท าก่อนมอบหมายหน้าที่
ปฏิบัติ โดยผู้เป็นพนักงานเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาและต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ 
ก.ท. ก าหนด ดังนี้ 

1. หลักและระเบียบวิธีการปฏิบัติราชการ 
2. บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
3. แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นพนักงานทั่วไป 
4. ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการส าหรับพนักงานบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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กำรสอนงำน(Coaching) และกำรให้ค ำปรึกษำ(Counseling)คือ การให้หัวหน้าและผู้บริหารซึ่ง
เป็นผู้คอยท าหน้าที่ก ากับอยู่เป็นผู้ช่วยสอนให้ โดยท าให้ดูเป็นตัวอย่างหรือท าตัวอย่างที่ดีให้ปรากฏ พร้อมกับ
คอยตอบค าถามและอธิบายถึงเหตุผลของวิธีการแก้ไขปัญหาและให้รู้ถึงความเป็นไปของเหตุแห่งปัญหาและผล
ของการแก้ไข ดังนั้นในขณะที่ฝึก ผู้สอนงานหรือผู้ก ากับงาน ที่จะต้องคอยดูแลผู้บริหารฝึกหัดเหล่านี้ให้สามารถ
ท างานได้ถูกวิธี หรือการจัดให้มีการประชุมเพ่ือร่วมการตัดสินใจตามวิธีการที่ได้ตกลงกันไว้ 

กำรมอบหมำยงำน(Delegation)/ กำรสับเปลี่ยนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ (Job Rotation) 
การมอบหมายงาน คือการกระจายงานในหน้าที่  ความรับผิดชอบ และอ านาจการตัดสินใจภายใน

ขอบเขตที่ก าหนด  ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติ  โดยค านึงว่าควรเลือกคนที่เหมาะสมมารับผิดชอบงานเพ่ือ
ความส าเร็จ เช่น การมอบหมายโครงการส าคัญ  หรือโครงการที่ยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อน 

การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการสับเปลี่ยนงานเป็นการย้ายบุคลากรไปท างานใน
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ภายในสายงานเดียวกันหรือข้ามสายงานเป็นระยะๆ  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  และท าให้บุคลากรเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากข้ึน 

กำรฝึกอบรม  อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลสันก าแพง หรือโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนตามความ
เหมาะสม 

กำรดูงำน  เป็นการเพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ด้วยการสังเกตการณ์ ซึ่งได้ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
หรือโครงการ ให้มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลังการฝึกอบรมและหมายความรวมถึงหลักสูตรหรือโครงการที่
ก าหนดเฉพาะการดูงาน  ภายในประเทศที่ส่วนราชการจัดขึ้น 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร/สัมมนำ การประชุมในลักษณะเป็นการระดมความคิด การแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิดเห็น เพ่ือน าข้อสรุปที่ได้ไปพัฒนาหรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาจด าเนินการโดย
เทศบาล ก.ท.จ. เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

กำรศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเอง  จากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น หนังสือ website การเข้าร่วม/
ประชุมสัมมนาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงาน/การแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นในกลุ่ม
พนักงานเทศบาล (Discussion  Groups) เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน/การให้การสนับสนุนแก่ผู้สนใจศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
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กำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนปัญหาที่เกิดข้ึนของหน่วยงาน 

พิจารณาปัญหาและความต้องการการฝึกอบรม 

เสนอเรื่องต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาสั่งการ 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเป็น ก่อน – หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานค่ังค้างไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาว่า ณ จุดใดของหน่วยงานที่
สมควรให้มีการฝึกอบรม 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเรื่องและเนื้อหาของการฝกึอบรม 

ก าหนดวิธีและสื่อที่จะใช้ฝึกอบรม 

ติดต่อประสานงานวิทยากรและ 
ผู้เข้ารับการอบรม 

เตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก 

เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ 

ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

16 



 

ตารางการพัฒนาพนักงานเทศบาลรายต าแหน่ง 
เทศบาลต าบลสันก าแพง 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 
 
 

ต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัดเทศบาล 
รองปลัดเทศบาล 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.ความรู้/ทักษะ ที่จ าเป็นประจ าสาย
งาน เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน 
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง งาน
อ านวยการ  งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-ช่วงเวลาพัก 

ส านักงานปลัดเทศบาล    

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม 
 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.ความรู้/ทักษะ ที่จ าเป็นประจ าสาย
งาน เช่น งานอ านวยการ งาน
บริหารงานทั่วไป งานประสานงานทั่วไป 
งานสภา งานรัฐพิธี งานที่ไม่อยู่ในส่วน
ราชการอ่ืน 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-ช่วงเวลาพัก 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(ปก./ชก.) 

  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ความรู้/ทักษะ ที่จ าเป็นประจ าสาย

งาน เช่น งานแผน งบประมาณ เทศ
บัญญัติฯลฯ 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 

3. 3.ความรู้/ทักษะ ที่จ าเป็นประจ าสาย
งาน เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ งาน
ประเมินสวัสดิการ งานพัฒนา  งานสรร
หา งานเงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน 
งานเครื่องราช งานบริหารโครงการ  
งานฝึกอบรม  งานบริการ  ฯลฯ 
 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 
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ต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.ความรู้/ทักษะ ที่จ าเป็นประจ าสาย
งาน เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี 
งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ความรู้/ทักษะ ที่จ าเป็นประจ าสาย
งาน เช่น งานสวัสดิการชุมชน  งานเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส งานสตรี 
งานพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

1.การปฐมนิเทศ 
2.ฝึกอบรม 
3.การประชุม 
4.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
5.การมอบหมายงาน 
6.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
 
-ช่วงเวลาพัก 

นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตรปฏิบัติการ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.ความรู้/ทักษะ ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

เจ้าพนักงานทะเบียน
ช านาญงาน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.ความรู้/ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.ความรู้/ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 
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ต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

นิติกรช านาญการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.ความรู้/ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

นักป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยช านาญการ  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.ความรู้/ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

เจ้าพนักงานเทศกิจ 
(ปก./ชก.) 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.ความรู้/ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 

1.การปฐมนิเทศ 
2.ฝึกอบรม 
3.การประชุม 
4.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
5.การมอบหมายงาน 
6.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
 
-ช่วงเวลาพัก 

เจ้าพนักงานธุรการ 
ช านาญงาน 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ความรู้/ทักษะที่จ าเป็นประจ าสาย

งาน เช่น งานอ านวยการ  งาน
สวัสดิการสังคม  งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ  
งานสภา งานรัฐพิธี  งานที่ไม่อยู่ใน
ส่วนราชการอ่ืน 
 
 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 
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ต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

ลูกจ้างประจ า    

พนักงานขับรถยนต์ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น การดูแลรักษา
รถยนต์ 

1.การประชุม 
2.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
3.การมอบหมายงาน 
4.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-เวลาปฏิบัติงาน 
-ช่วงเวลาพัก 

พนักงานจ้าง    
-ผู้ช่วยนักจัดการระบบ
คอมพิวเตอร์ 
-ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
-ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
-พนักงานขับรถยนต์ 
-พนักงานดับเพลิง 
-แม่บ้าน 
-นักการ 
-ภารโรง 
-คนงาน 

1. สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง  

1.การประชุม 
2.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
3.การมอบหมายงาน 
4.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-เวลาปฏิบัติงาน 
-ช่วงเวลาพัก 

กองคลัง    

ผู้อ านวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.ความรู้/ทักษะ ที่จ าเป็นประจ าสาย
งาน เช่น การบริหารจัดการ แผนงาน 
งบประมาณ  การคลัง งานช่าง งาน
อ านวยการ  งานสาธารณสุข งาน
สิ่งแวดล้อม งานสภา ฯลฯ 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-ช่วงเวลาพัก 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.ความรู้/ทักษะ ที่จ าเป็นประจ าสาย
งาน เช่น งานอ านวยการ งาน
บริหารงานทั่วไป งานประสานงานทั่วไป 
งานสภา งานรัฐพิธี งานที่ไม่อยู่ในส่วน
ราชการอ่ืน 
 
 
 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-ช่วงเวลาพัก 
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ต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

นักวิชาการพัสดุ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานจัดซื้อ  จัดจ้าง  งาน
ลงทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงาน  
งานวิธีการพัสดุ  ตกลง  สอบ 
ประกวด ราคาพัสดุ ฯลฯ 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

นักวิขาการจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงิน 
ฯลฯ   

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

นักวิชาการคลัง 

 

 

 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบัญชี  
งานควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา 
ใบส าคัญ ฯลฯ 

 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

ลูกจ้างประจ า    
ลูกมือช่างแผนที่ภาษี 
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและ 
              ทรัพย์สิน 

2. สมรรถนะหลัก 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงิน 
ฯลฯ   

1.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-เวลาปฏิบัติงาน 
 
 

-ช่วงเวลาพัก 

พนักงานจ้าง    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
นักการ 
ภารโรง 
คนงาน 

1. สมรรถนะหลัก/ประจ าสายงาน 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-เวลาปฏิบัติงาน 
 

 

 

-ช่วงเวลาพัก 
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ต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

กองช่าง    
ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 

2. สมรรถนะประจ าสายงานผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง  

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
 
3.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
-ช่วงเวลาพัก 

หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงานผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง  

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
 
3.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
-ช่วงเวลาพัก 

นายช่างโยธา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

สถาปนิก 
วิศวกรโยธา 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง  
 
 
 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ความรู้/ทักษะที่จ าเป็นประจ าสาย

งาน เช่น งานประสานงานทั่วไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานพัสดุ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง   

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 
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ต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

ลูกจ้างประจ า    

พนักงานขับรถยนต์ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน 

ต าแหน่ง เช่น การดูแลรักษา
รถยนต์ 

1.การประชุม 
2.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
3.การมอบหมายงาน 
4.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-เวลาปฏิบัติงาน 
-ช่วงเวลาพัก 

พนักงานจ้าง    
-ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
-ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
-ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 
-พนักงานขับรถยนต์ 
-พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 
-คนดูแลตกแต่งสวน 
-คนงานทั่วไป 
-ช่างก่อสร้าง 

1. สมรรถนะหลัก/ประจ าสายงาน 
2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง  

1.การประชุม 
2.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
3.การมอบหมายงาน 
4.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-เวลาปฏิบัติงาน 
 
 
-ช่วงเวลาพัก 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

   

ผอ.กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  
หัวหน้าฝ่ายบริหาร
สาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายบริการ
สาธารณสุข 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบริหารงาน
สาธารณสุข  งานอ านวยการ  งาน
สิ่งแวดล้อม  งานอนามัย  งานบริการ
สาธารณสุข  งานควบคุมโรคติดต่อ 
งานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯลฯ 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
 
3.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
-ช่วงเวลาพัก 

พยาบาลวิชาชีพ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบริการสาธารณสุข  
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งาน
รักษาพยาบาลในเบื้องต้นฯลฯ 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
 
 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 
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ต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบริการสาธารณสุข  
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งาน
รักษาพยาบาลในเบื้องต้นฯลฯ 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ความรู้/ทักษะที่จ าเป็นประจ าสาย

งาน เช่น งานประสานงานทั่วไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานพัสดุ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง   

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

ลูกจ้างประจ า    

พนักงานขับรถยนต์ 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน 

ต าแหน่ง เช่น การดูแลรักษา
รถยนต์ 

1.การประชุม 
2.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
3.การมอบหมายงาน 
4.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-เวลาปฏิบัติงาน 
 
 
-ช่วงเวลาพัก 

พนักงานจ้าง    
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
พนักงานขับรถยนต ์
ผู้ช่วยนักกายภาพบ าบดั 
คนงานประจ ารถขยะ 
คนงานท่ัวไป 

1. สมรรถนะหลัก/ประจ าสายงาน 
2. งานทีจ่ าเปน็ในการปฏบิัติหนา้ทีใ่น 

ต าแหน่ง 

1.การประชุม 
2.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
3.การมอบหมายงาน 
4.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-เวลาปฏิบัติงาน 
 
 
-ช่วงเวลาพัก 

กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

   

ผอ.กองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
โครงการ 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบริหารงาน
การศึกษา งานแผนงานและโครงการ 
งานประเพณีและวัฒนธรรม งานการ
ศาสนา 
 

 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
 
3.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
-ช่วงเวลาพัก 
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ต าแหน่ง ความรู้ความสามารถที่ต้องพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาพัฒนา 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานประเมินผล
การศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งานโรงเรียน  การจัดซื้อจัดจ้าง  งาน
โครงการ งานประเพณีวัฒนธรรม  
งานการศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ 
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ความรู้/ทักษะที่จ าเป็นประจ าสาย

งาน เช่น งานประสานงานทั่วไป 
งานธุรการ งานสารบรรณ  งานพัสดุ 
งานจัดซื้อจัดจ้าง   

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

คร ู
 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดูแล
เด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 

พนักงานจ้าง    
ผู้ช่วยนักสันทนาการ 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
ผู้ช่วยช่างศิลป ์
นักการ 
พนักงานขับรถยนต์ 
คนงาน 
ภารโรง 

1. สมรรถนะหลัก/ประจ าสายงาน 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง  1.การประชุม 
2.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
3.การมอบหมายงาน 
4.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-เวลาปฏิบัติงาน 
 
 
-ช่วงเวลาพัก 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. ความรู้/ทักษะที่จ าเป็นประจ าสาย

งาน เช่น การตรวจสอบความถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ 

1.ฝึกอบรม 
2.การประชุม 
3.การสอนงาน การ
ให้ค าปรึกษา 
4.การมอบหมายงาน 
5.การศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

-ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน
แต่ละโอกาส 
-เวลาปฏิบัติงาน 
 
-ช่วงเวลาพัก 
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งบประมำณในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  เทศบาลต าบลสันก าแพง  จัดสรรงบประมาณซึ่งปรากฏในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564-2566  โดยค านึงความประหยัด คุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
กำรติดตำมและประเมินผล 
 เทศบาลต าบลสันก าแพง  จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  และผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม / แบบทดสอบ ก่อน – หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

2. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา ภายใน 15 วัน นับแต่วัน
กลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทุกระยะ 6 
เดือน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนา 

4. น าผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามประเมินผล ใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดหลักสูตร วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสม และความต้องการของบุคลากรในเทศบาลต่อไป 
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บัญชีกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนพัฒนำบุคลำกร 
 

ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร
ด้านการบริหารจัดการที่ดี  *** 
-ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ 
-พัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง 
-หลักสูตรด้านการบริหาร 
-หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

- เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจ า/ 
พนักงานจ้างของ
เทศบาล 

ตามท่ีก าหนด
โครงการของ
ปีงบประมาณ
นั้นๆ 

ปี 2564- 2566 -ได้รับความรู้และน ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

2 โครงการพัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมฯ 

- เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

- บุคลากรในสังกัด
ทุกคน 

ตามท่ีก าหนด
โครงการของ
ปีงบประมาณ
นั้นๆ 

ปี 2564 - 2566 -บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติสุข 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

3 โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง (จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

- เพ่ือพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

- พนักงาน/ลูกจ้าง 
ในระดับปฏิบัติการ
ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
แต่ละ
หลักสูตร 

ปี 2564- 2566 -มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

4 โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงาน
ระดับ ต้น , กลาง, สูง  
 
 

- เพ่ือพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

นักบริหารงานทุก
ระดับ 

ตามท่ีก าหนด
โครงการของ
ปีงบประมาณ
นั้น ๆ ปี  

ปี 2564- 2566 -เข้าใจการปฏิบัติ 
หน้าที่,ระเบียบกฎหมาย
ที่เปลี่ยนแปลง 

ทุกส่วนราชการ 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

5 โครงการสนับสนุนการศึกษาให้ศึกษา
ต่อในระดับ ป.ตรี และ ป.โท *** 

- เพ่ือยกระดับความรู้
ความสามารถของ
บุคลากรให้สูงขึ้น 

- ตามจ านวน
พนักงานที่ประสงค์
ศึกษาต่อ 

      ไม่มี
งบประมาณ 

ปี 2564- 2566 -ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้
ความสามารถเพ่ิมขึ้นและ
เทศบาลมีบุคลากรที่มี
คุณภาพในการปฏิบัติงาน 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

6 โครงการปรับปรุงกระบวนงานหลัก
ของกอง ให้ใช้ระยะเวลาด าเนินการ
ลดลง 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริการประชาชน 

- ประชาชน
ผู้รับบริการ 

ตามท่ีก าหนด
โครงการของ
ปีงบประมาณนั้นๆ 

ปี 2564- 2566 - ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับ
ความพึงพอใจต่อการ
บริการที่ได้รับเพิ่มข้ึน 

งาน/กองที่ได้รับ
การพิจารณาร่วม
โครงการ 

7 โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้
ภายในหน่วยงาน เพ่ือน าความรู้จาก
การปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจาก
ประสบการณ์ที่แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล
ใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนา
บุคลากรและหน่วยงาน 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ทักษะ ประสบการณ์ของ
บุคลากร 

- บุคลากรในสังกัด ตามท่ีก าหนด
โครงการของ
ปีงบประมาณนั้นๆ 

ปี 2564- 2566 - พนักงานได้รับความรู้ 
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 

งานการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

8 โครงการจัดประชุมประจ าเดือน
พนักงานของเทศบาล 

- เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และการมีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็น 
รับฟังความคิดเห็น 
อุปสรรคปัญหาและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ ใน
การปฏิบัติงาน 

- พนักงานเทศบาล - ปี 2564- 2566 - ทุกส่วนราชการที่
ด าเนินการ 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

9 โครงการฝึกอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในส านักปลัด 

-เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยคนละ 1 
หลักสูตรต่อปี 

-บุคลากรในส านัก
ปลัด 

เป็นไปตาม
หลักสูตร 

ปี 2564- 2566 -มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ส านักปลัดเทศบาล 

10 โครงการฝึกอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองคลัง 

-เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยคนละ 1 
หลักสูตรต่อปี 

บุคลากรในกองคลัง เป็นไปตาม
หลักสูตร 

ปี 2564- 2566 - ประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้รับความพึงพอใจต่อ
การบริการที่ได้รับ
เพ่ิมข้ึน 

กองคลัง 

11 โครงการฝึกอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองช่าง 

-เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยคนละ 1 
หลักสูตรต่อปี 

บุคลากรในกองช่าง เป็นไปตาม
หลักสูตร 

ปี 2564- 2566 - พนักงานได้รับความรู้ 
ความสามารถ เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการฝึกอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

-เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ ใน
การปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยคนละ 1 
หลักสูตรต่อปี 
 

บุคลากรใน 
กองสาธารณสุขฯ 

เป็นไปตาม
หลักสูตร 

ปี 2564- 2566 - พนักงานได้รับความรู้ 
ความสามารถ เพ่ิมขึ้น 

กองสาธารณสุขฯ 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

13 โครงการฝึกอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองการศึกษา และ
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็กในสังกัด 

-เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 
อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร
ต่อปี 

บุคลากรในสังกัด 
กองการศึกษา 

เป็นไปตาม
หลักสูตร
 
  

ปี 2564- 2566 - พนักงานได้รับความรู้ 
ความสามารถ เพ่ิมขึ้น 

กองการศึกษา 
โรงเรียน ศูนย์เด็ก
เล็กในสังกัด 

14 โครงการอื่นๆ ที่สามารถก าหนด
ภายหลังตามความจ าเป็นและ
สถานการณ์   
  

-เพ่ือยกระดับความรู้ของ
บุคลากรให้สูงขึ้น 

บุคลากรในสังกัด /
หน่วยงานภายนอก 

เป็นไปตาม
หลักสูตร 

ปี 2564- 2566 -สามารถน าความรู้มาใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ทุกส่วนราชการ 

15 โครงการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
ส าหรับพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

-เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

-บุคลากรในสังกัด เป็นไปตาม
หลักสูตร 

ปี 2564- 2566 -มีความรู้และปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ทุกส่วนราชการ 

16 โครงการพัฒนาทักษะ IT และ
ภาษาต่างประเทศ แก่บุคลากร 

-เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ในการ
ปฏิบัติงานและการสื่อสาร 

บุคลากรในสังกัด เป็นไปตาม
หลักสูตร 

ปี 2564- 2566 - มีความรู้และเพ่ิมทักษะ
ทาง ITและทางภาษา
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ 

17 โครงการส่งเสริมด้านจริยธรรมอย่าง
เข้มขัน  

-เพ่ือพัฒนาบุคลากรตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณ 
ในการปฏิบัติราชการ 

บุคลากรในสังกัด เป็นไปตาม
หลักสูตร 

ปี 2564- 2566 -พนักงานเทศบาลยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัติราชการ 

ทุกส่วนราชการ 

18 โครงการขับเคลื่อนจรรยาบรรณ
ข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
 
 

-เพ่ือให้พนักงานเทศบาลใน
สังกัดเข้าใจถึงจรรยาบรรณ
และวินัยข้าราชการ 

บุคลากรในสังกัด เป็นไปตาม
หลักสูตร 

ปี 2564- 2566 - พนักงานเทศบาลยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัติราชการ 

ทุกส่วนราชการ 
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ที ่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผลที่คำดว่ำ 
จะได้รับ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

19 โครงการเปิดให้ประชาชนและ
หน่วยงานอื่น เข้ามามีส่วนร่วมและ
การติดตามสถานการณ์การท างานของ
เทศบาล 

-เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ของเทศบาล 

บุคลากรในสังกัด  เป็นไปตาม
หลักสูตร
 
  

ปี 2564- 2566 - พนักงานเทศบาลยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม 
ในการปฏิบัติราชการ 

ทุกส่วนราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 



 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

ล า 

ดับที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 

63 

พ.ย. 

63 

ธ.ค. 

63 

ม.ค. 

64 

ก.พ. 

64 

มี.ค. 

64 

เม.ย. 

64 

พ.ค. 

64 

มิ.ย. 

64 

ก.ค. 

64 

ส.ค. 

64 

ก.ย. 

64 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน   - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงานทุกสัปดาห ์
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 

เทศบาลต าบล 
สันก าแพง 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

เทศบาลต าบล 
     สันก าแพง 

             

๕ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

เทศบาลต าบล 
      สันก าแพง 

             

๖ ประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร เทศบาลต าบล 
 สันก าแพง 

             

๗ ส่งเสริมบุคลากรศึกษาเพิ่มคณุวุฒิหลักสตูรปริญญาตรี /ปรญิญาโท  -              
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 

ล า 

ดับที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 

64 

พ.ย. 

64 

ธ.ค. 

64 

ม.ค. 

65 

ก.พ. 

65 

มี.ค. 

65 

เม.ย. 

65 

พ.ค. 

65 

มิ.ย. 

65 

ก.ค. 

65 

ส.ค. 

65 

ก.ย. 

65 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน   - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงานทุกสัปดาห ์
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 

เทศบาลต าบล 
สันก าแพง 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

เทศบาลต าบล 
     สันก าแพง 

             

๕ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

เทศบาลต าบล 
      สันก าแพง 

             

๖ ประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร เทศบาลต าบล 
 สันก าแพง 

             

๗ ส่งเสริมบุคลากรศึกษาเพิ่มคณุวุฒิหลักสตูรปริญญาตรี /ปรญิญาโท  -              
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ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ล า 

ดับที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 

65 

พ.ย. 

65 

ธ.ค. 

65 

ม.ค. 

66 

ก.พ. 

66 

มี.ค. 

66 

เม.ย. 

66 

พ.ค. 

66 

มิ.ย. 

66 

ก.ค. 

66 

ส.ค. 

66 

ก.ย. 

66 

หมายเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน   - 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงานทุกสัปดาห ์
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ   
ทุกคน 

เทศบาลต าบล 
สันก าแพง 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

เทศบาลต าบล 
     สันก าแพง 

             

๕ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

เทศบาลต าบล 
      สันก าแพง 

             

๖ ประเมินผลการเข้ารับการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร เทศบาลต าบล 
 สันก าแพง 

             

๗ ส่งเสริมบุคลากรศึกษาเพิ่มคณุวุฒิหลักสตูรปริญญาตรี /ปรญิญาโท  -              
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้เทศบำลต ำบลสันก ำแพง ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕64 
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

๑. กำรบ่งชี้ควำมรู้ 
-การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการความรู้
ของเทศบาลต าบลสันก าแพง 
-ระบุองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาล 

บุคลากรในแต่ละ
ส านัก/กอง 

-มีบุคลากรของแต่ละส านัก/กอง เป็น
คณะกรรมการฯ อย่างน้อย ๑ คน 
-มีเอกสารแสดงองค์ความรู้ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน ๑ ฉบับ 

ม.ค. 64 
ส านักปลัด 
และ
คณะท างานฯ 

 

๒. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
-มีการประชุมประจ าเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
องค์ความรู้ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 

บุคลากรในแต่ละ
ส านัก/กอง 

-มีการจัดการประชุมพนักงาน
ประจ าเดือน อย่างน้อยเดือนละ 
๑ ครั้ง 

ม.ค. 64 – มี.ค. 64 
ส านักปลัด 
และ
คณะท างานฯ 

 

๓. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 
-น าความรู้ที่รวบรวมได้มาเรียบเรียงจัดท าเป็น
เอกสาร แล้วท าบัญชีรายการความรู้ จ าแนกเป็น
หมวดหมู่ให้เหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติงาน 
-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเก็บรวบรวมความรู้
ของส านักงานทางอินเตอร์เน็ต 

บุคลากรในแต่ละ
ส านัก/กองที่
รับผิดชอบองค์
ความรู้ 

-มีเอกสาร หรือสื่อสารสนเทศ ที่ได้
จากการสร้างและแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ชุด 

ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
ส านักปลัด 
และ
คณะท างานฯ 

 

๔. กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
-จัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
โดยการแจ้งเวียนหนังสือ ปิดประกาศ และแจ้งลง
ในเฟซบุ๊คของกลุ่มพนักงานของเทศบาลต าบล 
สันก าแพง SKP_News_Share 

บุคลากรในแต่ละ
ส านัก/กองที่
รับผิดชอบองค์
ความรู้ 

-มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ และมี
การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 

ม.ค. 64 – ก.ย. 64 
ส านักปลัด 
และ
คณะท างานฯ 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้เทศบำลต ำบลสันก ำแพง ประจ ำปีงบประมาณ ๒๕65 
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ที ่ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
-มีการประชุมประจ าเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
องค์ความรู้ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
 

บุคลากรในแต่ละ
ส านัก/กอง 

-มีการจัดการประชุมพนักงาน
ประจ าเดือน อย่างน้อยเดือนละ 
๑ ครั้ง 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
ส านักปลัด และ
คณะท างานฯ 

 

2. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 
-น าความรู้ที่รวบรวมได้มาเรียบเรียงจัดท าเป็น
เอกสาร แล้วท าบัญชีรายการความรู้ จ าแนกเป็น
หมวดหมู่ให้เหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติงาน 
-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเก็บรวบรวมความรู้
ของส านักงานทางอินเตอร์เน็ต 

บุคลากรในแต่ละ
ส านัก/กองที่
รับผิดชอบองค์
ความรู้ 

-มีเอกสาร หรือสื่อสารสนเทศ ที่ได้
จากการสร้างและแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ชุด 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
ส านักปลัด และ
คณะท างานฯ 

 

3. กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
-จัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
โดยการแจ้งเวียนหนังสือ ปิดประกาศ และแจ้งลง
ในเฟซบุ๊คของกลุ่มพนักงานของเทศบาลต าบล 
สันก าแพง SKP_News_Share 

บุคลากรในแต่ละ
ส านัก/กองที่
รับผิดชอบองค์
ความรู้ 

-มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ และมี
การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 
ส านักปลัด และ
คณะท างานฯ 
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แผนกำรจัดกำรควำมรู้เทศบำลต ำบลสันก ำแพง ประจ ำปีงบประมาณ ๒๕66 
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ที ่ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ กลุ่มเป้ำหมำย ตัวช้ีวัด/เป้ำหมำย ระยะเวลำด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ หมำยเหตุ 

1. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ 
-มีการประชุมประจ าเดือนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
องค์ความรู้ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน 
 

บุคลากรในแต่ละ
ส านัก/กอง 

-มีการจัดการประชุมพนักงาน
ประจ าเดือน อย่างน้อยเดือนละ 
๑ ครั้ง 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 
ส านักปลัด และ
คณะท างานฯ 

 

2. กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 
-น าความรู้ที่รวบรวมได้มาเรียบเรียงจัดท าเป็น
เอกสาร แล้วท าบัญชีรายการความรู้ จ าแนกเป็น
หมวดหมู่ให้เหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติงาน 
-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเก็บรวบรวมความรู้
ของส านักงานทางอินเตอร์เน็ต 

บุคลากรในแต่ละ
ส านัก/กองที่
รับผิดชอบองค์
ความรู้ 

-มีเอกสาร หรือสื่อสารสนเทศ ที่ได้
จากการสร้างและแสวงหาความรู้ 
อย่างน้อย ๑ ชุด 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 
ส านักปลัด และ
คณะท างานฯ 

 

3. กำรเข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
-จัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ และ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
โดยการแจ้งเวียนหนังสือ ปิดประกาศ และแจ้งลง
ในเฟซบุ๊คของกลุ่มพนักงานของเทศบาลต าบล 
สันก าแพง SKP_News_Share 

บุคลากรในแต่ละ
ส านัก/กองที่
รับผิดชอบองค์
ความรู้ 

-มีช่องทางในการเข้าถึงความรู้ และมี
การประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 

ต.ค. 65 – ก.ย. 66 
ส านักปลัด และ
คณะท างานฯ 
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