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1. หลักการและเหตุผล
1.1 การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
การพัฒ นาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ
สากล เป็ น สิ่ งที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่ างยิ่ ง ในปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น ยุ ค แห่ งการแข่ ง ขั น ไร้ พ รมแดน (Globalization)
โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
คือ ปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้
ภายใต้กระแสแห่ งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริห าร
จัดการยุคใหม่ผู้นาหรือผู้บ ริห ารองค์กรต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทางาน เพื่อแสวงหารูปแบบ
ใหม่ๆ และนาระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้
ภายในองค์ ก าร เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รสามารถใช้ แ ละพั ฒ นาความรู้ ที่ มี อ ยู่ ภ ายในองค์ ก รได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม
1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา
๑๑ ระบุดังนี้ “ส่ วนราชการมีหน้ าที่พัฒ นาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้ มีลั กษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้ างวิสั ย ทั ศ น์ และปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องข้ าราชการในสั งกั ด ให้ เป็ น พนั ก งานเทศบาลที่ มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”
“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง
ถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎี กาฉบั บ นี้ จึ งก าหนดเป็ น หลั ก การว่า ส่ ว นราชการต้อ งมี ก ารพั ฒ นาความรู้เพื่ อให้ มี ลั ก ษณะ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้ า ราชการ เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการทุ ก คนเป็ น ผู้ มี ความรู้ ความสามารถในวิ ช าการสมั ย ใหม่ ต ลอดเวลา
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม
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๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพื่อการนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
1.3 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด นครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่องการพัฒ นา
พนักงานเทศบาล ข้อ 288-326 กาหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
เทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิ บัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาทและหน้ า ที่ ข องพนั ก งานเทศบาลในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
และแนวทางปฏิ บั ติ ต นเพื่ อ เป็ น พนั ก งานที่ ดี โดยเทศบาลต้ อ งด าเนิ น การพั ฒ นาให้ ค รบถ้ ว นตามหลั ก สู ต ร
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กาหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้
วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒ นาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์
จะพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความจ าเป็ น ในการพั ฒ นาของแต่ ล ะเทศบาล ก าหนดเป็ น หลั ก สู ต รหลั ก
และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจาเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาล
เกี่ยวกับ การปฏิบั ติงานในหน้ าที่ ให้ เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีก ารพัฒ นาอื่น ๆ ได้ และอาจจะกระทาได้โดย
ส านั กงานคณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล (ก.ท.) ส านัก งานคณะกรรมการพนั กงานเทศบาล (ก.ท.จ.)
เทศบาลต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาล
ต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้
1.4 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 เรื่องการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ 299 กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพู นความรู้ ทักษะ
ทัศนคติที่ดี คุณ ธรรมและจริยธรรม อัน จะทาให้ ปฏิบัติห น้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
ในการจัดทาแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกาหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ที่คณะกรรมการกลางพนั กงานเทศบาล (ก.ท.) กาหนด โดยให้ กาหนดเป็นแผนการพัฒ นาพนักงานเทศบาล
มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของเทศบาล นั้น
จากหลั ก การและเหตุผ ลดังกล่ าว เทศบาลต าบลนาบอน จึ งได้ ให้ ค วามจาเป็ นในการพั ฒ นา
บุคลากรของเทศบาลตาบลนาบอน การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลนา
บอนตาแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตาแหน่ง ตามที่กาหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากาลังของ
เทศบาลตาบลนาบอน ตลอดทั้งความจาเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
ความสามารถและทัก ษะเฉพาะของงานในแต่ ล ะต าแหน่ง ด้ านการบริห าร และด้ านคุ ณ ธรรมและจริยธรรม
จึ ง จั ด ท าแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลต าบลนาบอน ขึ้ น โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนอั ต ราก าลั ง 3 ปี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
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2. ความหมายของการพัฒนาบุคลากรหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในทรรศนะของนักวิชาการ ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ไว้หลากหลาย ดังนี้
สมพงษ์ เกษมสิน (2540 : 531) กล่าวถึง การพัฒนาบุคลากรว่า หมายถึง กรรมวิธีต่าง ๆ
ที่มุ่งจะเพิ่มพูนความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งสามารถปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาบุคลากรยังมีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาทัศนคติของ
ผู้ปฏิบัติงานไปในทางที่ดี มีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
ประชุม รอดประเสริฐ (2528 : 132) ได้สรุปแนวคิดของนักวิชาการบริหารต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
พัฒ นาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ตลอดจน
ทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจาแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ
ได้ 2 ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2522 :80) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการทางานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทางาน
อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเป็ นกระบวนการที่จะ
สร้างเสริมและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และ
วิธีการในการทางานอันจะนาไปสู่ประสิทธิภาพในการทางาน ให้มีคุณภาพ ปรสบความสาเร็จเป็นที่น่าพอใจแก่
องค์กร รวมถึงการบูรณาการหรือผสมผสานเพื่อใช้การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน การพั ฒนาอาชีพ การ
พัฒนาองค์กร สาหรับการปรุบปรุงบุคคล ทีม และประสิทธิผลขององค์กร
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2525 : 208-209) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า เป็น
กระบวนการเพิ่มพู น ความรู้ ความช านาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการให้
แนวความคิดใหม่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดีขึ้น
อาจกล่ าวโดยสรุป ว่า การพัฒ นาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ทางาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
แล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างในสังกัดของเทศบาลตาบลนาบอน
3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลากรในสังกัด
เทศบาลตาบลนาบอน
3.3 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สมรรถนะหลักที่จาเป็นในสายงาน เพื่อเพิ่มความชานาญ และ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
3.4 เพื่อเสริมสร้าง ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสั ตย์สุจริต
ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
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4. เป้าประสงค์
4.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตาบลนาบอนอันประกอบด้วยพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจา
และพนั กงานจ้ างทุกคนได้รับ การพัฒ นาการเพิ่มพู นความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณ ธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานทุกคนโดยสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบันและเตรียม
ความพร้อมสาหรับอนาคต
4.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
บุคลากรในสั งกัดเทศบาลตาบลนาบอนทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒ นาการเพิ่มพูนความรู้
ทักษะคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างเป็น
มืออาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
แนวทางการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5 ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาศักยภาพ และสามารถ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรากาลังให้เหมาะสมกับประเภทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุ ท ธ์ ที่ ๑.๑ จั ดท าโครงสร้ างองค์ ก รและอั ตรากาลั งให้ เหมาะสมกับ ท้ อ งถิ่ น และ
ลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๑.2 จัดระบบธนาคารคลังสมอง (Think Thank) เตรียมรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ในบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาประสิทธิภาพระบบทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2.๑ ทบทวนต้นแบบสมรรถนะและพัฒนาการประเมินรูปแบบใหม่ที่เหมาะ
กับ Thailand 4.0
กลยุทธ์ที่ 2.2 ปรับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี ความยืดหยุ่น คุ้มค่าและ
เหมาะสมกับทิศทางการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 2.๓ สื่อสารนโยบายและมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม
การเปลี่ยนแปลงและแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
กลยุ ทธ์ที่ 2.4 ส่ งเสริม จูงใจและสร้างประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติงานและการเป็ น
องค์กรแห่งความผูกพัน (Engaged Organization)
กลยุทธ์ที่ 2.5 สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน
กลยุทธ์ที่ 2.6 ปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการที่เหมาะสมกับบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้บริหารให้มีศักยภาพที่สอดคล้อง
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง Thailand 4.0
กลยุทธ์ที่ 3.๑ จัดทาและขับเคลื่อนแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ตรงกับความจาเป็น
ของท้องถิ่น และสอดคล้องกับ Thailand 4.0
กลยุทธ์ที่ 3.๒ พัฒนา ดูแลรักษาผู้มีศักยภาพสูง และคนดีในสายงานต่างๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3.๓ จัดทาแผนเตรียมความพร้อมสู่ตาแหน่งระดับสูงในสายงานอานวยการ
และบริหาร
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เน้นความโปร่งใสในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ยึด
หลักสมรรถนะและการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 4.1 สร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจาเกิดตัดสินใจ
บนหลักคุณธรรม
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ส่งเสริมและสร้างจริยธรรมแก่บุคลากรส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๔.๓ พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและวิธีการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
เหมาะสมและโปร่งใส
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ต่อยอดการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ทรัพยากรส่วนท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 5.๑ ส่งเสริมความสุขและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างความสัมพันธ์และบริหารความแตกต่างระหว่างช่วงวัยและความ
หลากหลายของบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ขับเคลื่อนระบบทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 6.๑ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยาบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรบุคคลของทุกหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ 6.๒ การนาเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในงานทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ที่ 6.3 การส่งเสริมนวัตกรรมด้านทรัพยากรบุคคล
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การกากับติดตามและประเมินผล
กลยุทธ์ที่ จัดให้มีหลักเกณฑ์ รูปแบบ เครื่องมือ และตัวชี้วัด สาหรับใช้กากับ ติดตาม
และประเมินผล
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6. การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการนาข้อมูลหลายด้านมาสรุปและวิเคราะห์
เพื่อประกอบในการจัดทายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทาขั้นนั้นสามารถนามาใช้ในการพัฒนาแก้ไข
ในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จาเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ที่มา
ของข้อมูลที่ได้นามาวิเคราะห์ มาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร การรวบรวมข้อมูลที่สาคัญด้านทรัพยากรบุคคลที่
เกี่ยวข้อง และการสรุปจากแบบสอบถามสารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร
จุดแข็ง (Strengths : s)
๑. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากร
๒. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. บุคลากรมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง
4. บุคลากรมีจิตสานึกในการให้บริการ
5. บุคลากรมีความสามารถและมีความพร้อมที่จะรับการพัฒนา
6. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชน
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน
2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัย
3. การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคคล
4. ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ
5. ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจากประชาชน
และทักษะที่จาเป็นในการทางานเชิงรุก
6. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจากัด
7. จานวนพนักงานเทศบาลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตรากาลังปริมาณงานล้นคน
โอกาส (Opportunities : O)
๑. ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
๒. พนักงานเทศบาลเข้าถึงระบบสารสนเทศเช่นการค้นหาข้อมูลด้ว ยอินเตอร์เน็ตเป็นต้น
๓. พนักงานเทศบาลมีโอกาสเติบโตในสายงาน
๔. พนักงานเทศบาลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
5. มีการสนับสนุนส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวปฏิบัติจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อุปสรรค (Treat : T)
1. กฎหมายระเบียบข้อบังคับยังไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติงาน
2. มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
3. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจากัด
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ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร
๑. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร
๒. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะนาพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ
๓. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความสาเร็จ
๔. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ตรงตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result based management) และการจัดทาข้อตกลงว่า
ด้วยผลงาน (Performance agreement) ในองค์กร
๕. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลในการพัฒนาบุคลกร
๑. พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความสาเร็จในชีวิตของพนักงาน
๓. พัฒนาและธารงรักษาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
4. ช่วยธารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม
5. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ
ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร
๑. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนการบริหารราชการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน
๒. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิน ความจาเป็นมีการกาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ
การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน (process simplification) เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเสร็ จ สิ้ น จุ ด บริ ก ารใกล้ ตั ว
ประชาชน
๓. ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนาบอน
วิสัยทัศน์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตาบลนาบอน
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตาบลนาบอนมีความรู้ ความสามรถ และมี
จิตสานึกในการบริการที่ดี และมี ภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ในพื้นที่
พันธกิจ
เสริมสร้างพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกระดับไปพร้อมกับการปรับกลไก
การบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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แนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตาบลนาบอน

Input

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เทศบาลตาบลนาบอน

Process

วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์
เทศบาล

นโยบายการพัฒนา
พนักงานเทศบาล
การพัฒนาแผนงาน
เป้าหมายของเทศบาล
ประจาปี 2564 2566
บทบาท อานาจหน้าที่
ของเทศบาลตาบล
นาบอน
ผลการประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน
เทศบาล ประจาปี

วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก

กาหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานเทศบาล

กาหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ
ตัวชี้วัด และการ
ประเมินผล

Output

แผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล
ตาบลนาบอน
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 -2566

Outcome

พนักงานเทศบาล
ตาบลนาบอน
ได้รับการพัฒนา
ตามแผนฯ

Impact

พนักงานเทศบาล
ทุกระดับมีสมรรถนะ
ด้านการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตาบลนาบอน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความ
ชานาญ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
และคุณภาพชีวิตที่ดี

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน
กลกลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกชน และภาคประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ในการทางานให้เพื่อนร่วมงานหรือ
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา
ผู้ใต้บงั คับบัญชาได้
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์กร ทุกวาระ (KM) เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน
8. การดาเนินการ/วิธีดาเนินการ
๑) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
๒) พิจารณาเหตุผลและความจาเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคนสมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้างจึงจะปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่กาหนดไว้
๓) กาหนดประเภทของความจาเป็นได้แก่ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้และ
ทักษะเฉพาะของานในแต่ละตาแหน่งด้านการบริหารด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม
4) กาหนดแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒ นาบุคลากรของเทศบาลตาบลนาบอน
ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน และรายละเอียดหรือวิธีการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ
5) ติดตามประเมินผล
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การกาหนดวิธีการพัฒนา
วิธีในการพัฒนาสามารถใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรได้หลายวิธี ทั้งการพัฒนาในระยะสั้น
เช่น การจัดฝึกอบรมโดยเทศบาลดาเนินการเอง หรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และ
การพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการทางาน การมอบหมายงาน การหมุนเวียน
งาน การให้คาปรึกษาแนะนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
9. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2544 กาหนดให้พัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป
เช่นระเบียบ กฎหมายนโยบายสาคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น
2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตาแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานตาแหน่งหนึ่งตาแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง
3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น
.
4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่ ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ได้ อ ย่ างราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิภ าพ เช่ น มนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ก ารท างาน การสื่ อ สารและสื่ อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น
5) ด้ านศี ล ธรรมคุ ณ ธรรมและจริย ธรรม ได้ แ ก่ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิ บั ติ งาน เช่ น จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ งาน การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต เพื่ อประสิ ท ธิภ าพในการปฏิ บั ติ งาน
การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
10. การติดตามประเมินผล
เพื่อให้การติดตามความสาเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้กาหนด
ไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องสนับสนุนต่อความสาเร็จของยุทธศาสตร์
หลักของเทศบาล จึงได้มีการกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ ซึ่งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็น
แนวทางในการติดตามและประเมินผลความสาเร็จได้

โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตาบลนาบอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความชานาญ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
งบ
ลาดับ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร
ตัวชี้วัดโครงการ
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ 2564 2565 2566
1

หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติ
ราชการ

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม

2

หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ
2.1 การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้าน ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม
งานธุรการ/งานบริหารงาน
บุคคล/งานทะเบียนราษฎรฯ/
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย/งานด้านนิติการ/งานแผน
และงบประมาณ

เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรใช้สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ ีความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
หลักสูตร







เทศบาลตาบล
นาบอน
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทางานร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ ีความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
หลักสูตร







เทศบาลตาบล
นาบอน
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
หรือหน่วยงาน
อื่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความชานาญ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ
2.2 การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้าน
งานช่าง การโยธา การออกแบบ
หรือก่อสร้าง

ตัวชี้วัดโครงการ
ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม

เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

เป็นไปตาม
เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทางานร้อยละ 80 รายจ่ายของ
หลักสูตร
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ ีความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90

2.3 การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้าน ร้อยละผู้เข้ารับการ
การเงินและบัญชี /การจัดเก็บ อบรม
รายได้/ด้านบัญชี/ด้านพัสดุ/การ
จัดซื้อจัดจ้าง

เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทางานร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ ีความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90

2.4 การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้าน ร้อยละผู้เข้ารับการ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบรม

เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทางานร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ ีความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566






เทศบาลตาบล
นาบอน
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
หรือหน่วยงาน
อื่น
เทศบาลตาบล
นาบอน
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
หรือหน่วยงาน
อื่น
เทศบาลตาบล
นาบอน
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
หรือหน่วยงาน
อื่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความชานาญ และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

2.5 การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้าน
การจัดการศึกษา

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม

เป็นไปตาม
เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทางานร้อยละ 80 รายจ่ายของ
หลักสูตร
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ ีความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90

2.6 การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอื่นๆ
ที่สามารถกาหนดภายหลังตาม
ความจาเป็น หรือตามนโยบาย
เร่งด่วน

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม

เชิงปริมาณ
เป็นไปตาม
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทางานร้อยละ 80 รายจ่ายของ
เชิงคุณภาพ
หลักสูตร
- บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ ีความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566












เทศบาลตาบล
นาบอน
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
หรือหน่วยงาน
อื่น
เทศบาลตาบล
นาบอน
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
หรือหน่วยงาน
อื่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

1

หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของ
แต่ละตาแหน่ง
- หลักสูตรเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตามที่ก.ท.กาหนด ตามมาตรฐาน
กาหนดตาแหน่ง ทุกประเภท ทุกสาย
งาน
ประเภททั่วไป/ประเภทวิชาการ/
ประเภทอานวยการท้องถิน่ /ประเภท
บริหารงานท้องถิ่น
หลักสูตรอื่นๆที่สามารถกาหนด
ภายหลัง
ตามความจาเป็น ตามนโยบาย หรือ
ตามระเบียบกฎหมายที่มีการกาหนด
ขึ้นใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลง

2

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม

เชิงปริมาณ
เป็นไปตาม
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทางานร้อยละ 80 รายจ่ายของ
เชิงคุณภาพ
หลักสูตร
- บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ ีความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90







กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น

ร้อยละผู้เข้ารับการ
อบรม

เชิงปริมาณ
เป็นไปตาม
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทางานร้อยละ 80 รายจ่ายของ
เชิงคุณภาพ
หลักสูตร
- บุคลากรปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ ีความรูค้ วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ 90







เทศบาล
ตาบลนา
บอน
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
หรือ
หน่วยงานอื่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ 2564 2565 2566

1

จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหรือ
จัดทาโครงการเกี่ยวกับการให้ความรู้
ด้านการป้องกันการทุจริตและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน

ร้อยละผู้ได้รับการอบรม เชิงปริมาณ
เป็นไปตาม
ส่งเสริมการต่อต้านการ - บุคลากรได้รับการส่งเสริมด้านต้านการทุจริตร้อยละ 90 รายจ่ายของ
ทุจริต
เชิงคุณภาพ
หลักสูตร
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- ลดปัญหาข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบได้ร้อยละ 95







2

กาหนดมาตรฐานเกีย่ วกับคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของ
บุคคลากรในสังกัด

ร้อยละความสาเร็จ
บุคลากรในสังกัดมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม

-



-

-

3

จัดทาคู่มือหรือเผยแพร่แนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริต

-







เชิงปริมาณ
- บุคลากรในสังกัดมีความเข้าใจเกีย่ วกับมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
เชิงประโยชน์
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจ
ร้อยละความสาเร็จ เชิงปริมาณ
จานวนบุคลากรได้รับ - บุคลากรได้รับความรู้จากเอกสารที่ได้เผยแพร่ร้อยละ
ความรู้จากเอกสารที่ 90
ได้เผยแพร่
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรสามารถทางานโดยยึดหลักความสุจริต
เชิงประโยชน์
- ลดปัญหาข้อร้องเรียนเกีย่ วกับการทุจริตและประพฤติ

สานักปลัด
เทศบาลตาบล
นาบอน
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
หรือหน่วยงาน
อื่น
งานการ
เจ้าหน้าที่

สานักงาน
ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

1

โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรมและสร้าง
จิตสานึกในการบริการที่ดี

2

จัดทาโครงการฝึกอบรมหรือจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวินัยและ
รักษาวินัยในการทางาน

3

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในพื้นที่ หรือ ร้อยละของบุคลากรที่
บาเพ็ญสาธารณประโยชน์
เข้าร่วม

เป้าหมาย

ร้อยละของบุคลากรที่ เชิงปริมาณ
เข้าร่วม
- บุคลากรได้รับการรับความรูด้ ้านคุณธรรมจริยธรรมใน
การทางานร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชน ร้อยละ
90
เชิงประโยชน์
- ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของ
เทศบาลร้อยละ 90
ร้อยละของบุคลากรที่ เชิงปริมาณ
เข้าร่วม
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ 60
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรผ่านการอบรมมีความรู้ ร้อยละ 80
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรทีม่ ีวินัยในการปฏิบัติงาน
เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ในโอกาสต่างๆ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีจติ สานึกในการมีจติ สาธารณะ
เชิงประโยชน์
- สร้างความสามัคคีและบาเพ็ญประโยชน์ให้แก่สาธารณะ

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ 2564 2565 2566
200,000







สานักปลัด

50,000
หรือ
เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
หลักสูตร







-







เทศบาลตาบล
นาบอน
กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น
หรือหน่วยงาน
อื่น
สานักงาน
ปลัด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ลาดับ

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

เป้าหมาย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566

1

กิจกรรม 5 ส.

ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจขั้นตอน 5 ส ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90

-







กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

2

โครงการสารวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรใน
สังกัด

ร้อยละบุคลากร

เชิงปริมาณ
- บุคลากรตอบแบบสอบถามร้อยละ ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางาน ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานรับทราบปัญหาและความต้องการในเบื้องต้น
ของบุคลากร

-







งานการ
เจ้าหน้าที่

17

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต
ลาดับ
1

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ ร้อยละผู้เข้ารับการ
การเปลีย่ นแปลง หรือ การนา
อบรม
เทคโนโลยี ระบบสารสนเทศ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน การนานวัตกรรมใหม่มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ 70
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรสามารถเตรียมพร้อมรับการเปลีย่ นแปลง ร้อย
ละ 70
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรที่พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงที่จะ
เกิดขึ้น ในอนาคต

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
งบ
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ 2564 2565 2566
เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
หลักสูตร







ทุกส่วนราชการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
ลาดับ
1

กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัดโครงการ

ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ/รับการ
ร้อยละผู้เข้าร่วม
อบรม/จัดฝึกอบรม/สัมมนาเชิงวิชาการ/ โครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามอานาจหน้าที่
ภารกิจของเทศบาล โดยมีการบูรณาการ
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น หน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือ
ภาคประชาชน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- อย่างน้อยปีละ 2 โครงการ
เชิงคุณภาพ
- มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในรูปแบบ
เครือข่าย
เชิงประโยชน์
- มีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นในรูปแบบ
เครือข่าย

งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
2564 2565 2566


เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
หลักสูตร





สานักงาน
ปลัด
และทุกส่วน
ราชการ
ร่วมกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการทางานให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
งบ
ลาดับ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ 2564 2565 2566
1

จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราชการเป็น
ร้อยละบุคลากรใน
องค์กรเรียนรู้ เช่น จัดทาคู่มือการปฏิบัติ สานักงาน(เฉพาะ
ราชการ แผ่นพับ คู่มือการทางาน
พนักงานเทศบาล)
กฎระเบียบการปฏิบัตริ าชการในสายงาน
ของตนเพื่อเผยแพร่ให้กับบุคลากรใน
สังกัด

เชิงปริมาณ
- บุคลากรจัดทาคู่มือปฏิบตั ิราชการ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- คู่มือผลการปฏิบัตริ าชการ สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย
ร้อยละ 80
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ

2

ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาศักยภาพหัวหน้าส่วน
ราชการ

เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทางานร้อยละ
80
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้ ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ทไี่ ด้มา
ถ่ายทอด ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการ

-







ทุกส่วน
ราชการ

เป็นไปตาม
รายจ่ายของ
หลักสูตร







ทุกส่วน
ราชการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา/ปีที่ดาเนินการ
งบ
ลาดับ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัดโครงการ
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
ประมาณ 2564 2565 2566
1

ประชุมประจาเดือน และนาเสนอผล
การปฏิบัติงานประจาเดือนของส่วน
ราชการ

ร้อยละของการเข้า
ร่วมประชุม
ประจาเดือน

2

โครงการจัดการความรู้ในองค์กร
(knowledge Management /KM)

ร้อยละความสาเร็จ

3

จัดทาการสารวจความพึงพอใจและ
แรงจูงใจในการทางานของบุคลากรใน
สังกัด

ร้อยละบุคลากร

เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจาเดือนร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- ส่วนราชการ จัดทาการนาเสนอผลงานประจาเดือน
ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานรู้การเคลื่อนไหวและการดาเนินงานของแต่ละ
สวนราชการอย่างต่อเนื่อง
เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อย
ละ 80
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรูร้ ่วมกันและแลกเปลีย่ นเรียนรู้
งานร่วมกัน
เชิงปริมาณ
- บุคลากรตอบแบบสอบถามร้อยละ ร้อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการทางาน ร้อยละ 90
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานรับทราบปัญหาและความต้องการในเบื้องต้น
ของบุคลากร

-







ทุกส่วน
ราชการ

-







ทุกส่วน
ราชการ

-







งานการ
เจ้าหน้าที่
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