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คฺำนฺำ 

ภำยใต้กระแสแห่งกำรปฏิรูประบบรำชกำรและกำรเปล่ียนแปลงด้ำนเทคโนโลยีกำรบรหิำร
จดักำรยุคใหม่ผู้นฺำหรอืผู้บรหิำรองค์กำรต่ำงๆต้องมีควำมตุ่นตัวและเกิดควำมพยำยำมปรบัตัวในรูปแบบต่ำงๆ
โดยเฉพำะกำรเรง่รดัพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์และองค์กำรกำรปรบัเปล่ียนวิธคิีดวิธกีำรทฺำงำนเพุ่อแสวงหำ
รูปแบบใหม่ๆและ นฺำระบบมำตรฐำนในระดับต่ำงๆมำพัฒนำองค์กำรซึง่นฺำไปสู่แนวคิดกำรพัฒนำระบบบรหิำร
ควำมรูภ้ำยในองค์กำรเพุ่อให้องค์กำรสำมำรถใช้และพัฒนำควำมรู ้ ท่ีมีอยู่ภำยในองค์กำรได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพและปรบัเปล่ียน วิทยำกำรควำมรูใ้หม่มำใชกั้บองค์กำรได้อย่ำงเหมำะสม  

เทศบำลตฺำบลนำวัง จงึได้ดฺำเนินกำรจัดทฺำนโยบำยและกลยุทธก์ำรบรหิำรงำนทรพัยำกร 
บุคคลข้ึน เพุ่อสรำ้งระบบบรหิำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณภำพเพุ่อสรำ้งบุคลำกรท่ีมีคุณธรรม สมรรถนะ
สูง เพุ่อเตรยีมควำมพรอ้มรบัให้ทันกับสถำนกำรณ์ควำมเปล่ียนแปลง ให้สอดคล้องกับควำมคำดหวังของ 
รฐับำล และกำรบรกิำรประชำชนตำมภำรกิจ อฺำนำจหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของเทศบำล ตำมพระรำชบัญญัติ
เทศบำล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ รวมถึงภำรกิจต่ำงๆ  ตำม
พระรำช บัญญั ติแผนและ ข้ันตอนกำรกระจำย อฺำนำจใ ห้อง ค์กรปกครอง ส่วนท้อง ถ่ิน  พ .ศ . 
๒๕๔๒  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม แห่งชำติ แผนพัฒนำจงัหวัด แผนพัฒนำอฺำเภอ แผนพัฒนำตฺำบล 
นโยบำยของ รฐับำล และนโยบำยผู้บรหิำร องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้อย่ำงบรรลุเป้ำหมำยต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



นโยบายและกลยุทธก์ารบรหิารงานทรพัยากรบุคคล 

เทศบาลต าบลนาวงั อ าเภอเมือง จงัหวดัอ านาจเจรญิ 

1. ควำมเป็นมำ  
เทศบำลตฺำบลนำวัง พุ้นท่ีโดยประมำณ 33.56 ตำรำงกิโลเมตร หรอื 20,975 ไร ่ เป็นพุ้นท่ีทำง

กำรเกษตร 18 ,707 ไร ่ท่ีอยู่อำศัย 2,268  ไร  ่เดิมเป็นเขตกำรปกครองของอฺำเภออฺำนำจเจรญิ จังหวัด
อุบลรำชธำนี ต่อมำได้ยกฐำนะเป็นเทศบำลตฺำบลนำวัง ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เมุ่อวันท่ี 12 ตุลำคม 
2552 มีกำรกฺำหนดโครงสรำ้งกำร แบ่งส่วนรำชกำร ออกเป็น 5 ส่วนรำชกำร ได้แก่ สฺำนักปลัดเทศบำล กองคลัง 
กองช่ำง กองกำรศึกษำ และกองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม โดยมีภำรกิจ อฺำนำจหน้ำท่ีควำมรบัผิดชอบของ
เทศบำลตฺำบลนำวัง ตำม พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 
ดังน้ี  

ภำรกิจหลัก  
1. ด้ำนกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งพุ้นฐำน  
2. ด้ำนกำรส่งเสรมิคุณภำพชวีิต  
3. ด้ำนกำรจดัระเบียบชุมชน สังคม และกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ย  
4. ด้ำนกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  
5. ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมุองและกำรบรหิำร  
6. ด้ำนกำรส่งเสรมิกำรศึกษำ  
7. ด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  

ภำรกิจรอง  
1. กำรฟู้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสรมิประเพณี  
2. กำรสนับสนุนและส่งเสรมิศักยภำพกลุ่มอำชพี  
3. กำรส่งเสรมิกำรเกษตรและกำรประกอบอำชพีทำงกำรเกษตร  
4. ด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสรมิกำรลงทุน  

รวมถึงภำรกิจต่ำงๆ ตำมพระรำชบัญญัติแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอฺำนำจให้
องค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนพัฒนำจังหวัด 
แผนพัฒนำตฺำบล นโยบำยของรฐับำล นโยบำยผู้บรหิำรองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

2. วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ เทศบำลตฺำบลนำวัง อฺำเภอเมุองอฺำนำจเจรญิ จงัหวัดอฺำนำจเจรญิ  

“ตฺำบลนำวงัน่ำอยู่ แหล่งผลิตข้ำวหอมมะลิ ส่งเสรมิบุญประเพณี  
กำรศึกษำเด่น เป็นท้องถ่ินธรรมมำภิบำล”  

 3. พันธกิจ  
1. สรำ้งระบบกำรพัฒนำกฺำลังคนกำรจดักำรควำมรูใ้ห้เป็นมำตรฐำน  
2. ส่งเสรมิกำรทำฺงำนแบบบูรณำกำร ภำยใต้หลักกำร มีส่วนรว่มเพุ่อสรำ้งทีมงำนและ

เครอืข่ำย โดยเน้น กำรมีสัมพันธภำพท่ีดี  



3. ส่งเสรมิและพัฒนำกระบวนกำรเรยีนรูบุ้คลำกรเทศบำลตฺำบลนำวังทุกส่วนรำชกำร/
หน่วยงำนอย่ำง เป็นระบบต่อเนุ่องและท่ัวถึง  

4. เสรมิสรำ้งเครอืข่ำยควำมรว่มมุอทำงวชิำกำรกับองค์กรต่ำงๆ  
5. ดฺำเนินกำรและพัฒนำกำรฝืกอบรม โดยกำรให้ควำมรูค้วำมเข้ำใจทักษะและทัศนคติใน

กระบวนกำร ทำฺงำน ตลอดจนเสรมิสรำ้งควำมเชุอ่ม่ันตนเอง และให้เกิดแก่บุคลกำรในสังกัดทุกหน่วยงำน  

เป้ำหมำยเชงิกลยุทธ ์ 
1. บุคลำกรเทศบำลตฺำบลนำวงั สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมุออำชพี (Knowledge 

Worker) สอดคล้อง กับกำรพัฒนำระบบรำชกำร  
2. ระบบกำรพัฒนำกฺำลังคนเทศบำลตฺำบลนำวัง มีมำตรฐำนสำมำรถรองรบัภำรกิจกำร

พัฒนำบุคลำกรของ  เทศบำลตฺำบลนำวัง ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ  
3. วิชำกำรและระบบสำรสรเทศกำรฝืกอบรมมีคุณภำพ ทันสมัย เหมำะสม และเพียงพอ  
4. กระบวนกำรเรยีนรูข้องบุคลกำรสังกัด เทศบำลตฺำบลนำวัง มีควำมต่อเนุ่อง สำมำรถสรำ้ง

องค์ควำมรู ้และเผยแพรส่ำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ  

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคลเทศบำลตฺำบลนำวงั  

กำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคลเทศบำลตฺำบลนำวัง ได้กฺำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย เชงิกลยุทธ ์
และยุทธศำสตรใ์นกำรพัฒนำกฺำลังคน เพุ่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำบุคลกรในควำมรบัผิดชอบ  ดังน้ี  

ทันสมัย (M : Modern)  
: ควำมทันสมัยในกำรใชร้ะบบสำรสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคกำรถ่ำยทอดและ

สำมำรถรองรบั กำรเปล่ียนแปลงตำมระบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำร  
รว่มใจประสำน (U : UMTY)  
: ควำมรว่มมุอประสำนเป็นหน่ึงเดียว เพุ่อขับเคลุ่อนยุทธศำสตรเ์ทศบำลตฺำบลนำวัง 

ตำม ประเด็นยุทธศำสตร ์ให้บรรลุได้ตำมเป้ำหมำย  
บรกิำรเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND)  
: กำรปฏิบัติตำมแนวพระรำชดฺำรสัพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หัว “ข้ำรำชกำร คุอ    

ผู้ทำฺงำนให้ ประชำชนชุน่ใจ” กำรให้บรกิำรประชำชนด้วยควำมจรงิใจ เพุ่อสนองนโยบำยรฐัให้สอดคล้องตำม
พระรำชบัญญัติ 

ระเบียบบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ.2545 มำตรำ 3/1 กำรบรหิำรรำชกำร 
ตำมพระรำชบัญญัติต้องเป็นไปเพุ่อประโยชน์สุขของประชำชนเกิดผลสัมฤทธิต่์อภำรกิจของรฐัควำมมีประสิทธภิำพ
ควำมคุ้มค่ำเชงิภำรกิจแห่งแห่งรฐั กำรลดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน กำรลดภำรเกิด และยุบเลิกหน่วยงำนท่ีไม่จำฺเป็น 
กำรกระจำยภำรกิจและ ทรพัยำกรให้แก่ท้องถ่ิน กำรกระจำยอฺำนำจ กำรตัดสินใจ กำรอฺำนวยควำมสะดวก และกำร
ตอบสนองควำม ต้องกำรของประชำชน โดยมีผู้รบัผิดชอบต่อผลงำน ท้ังน้ี ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของส่วนรำชกำรต้อง
ใชว้ิธกีำรบรหิำร กิจกำรบ้ำนเมุองท่ีดี  

เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY)  
: ข้ำรำชกำรเทศบำลตฺำบลนำวงั จะต้องปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำรด้วยควำมโปรง่ใส และเป็นธรรม  



กำรวิเครำะห์กำรจดัทำฺแผนพัฒนำบุคลำกรด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
จุดแข็ง (Sternths : S)  

1. ผู้บรหิำรมีควำมสนใจเห็นควำมสฺำคัญในกำรพัฒนำบุคลกำรโดยกำรสนับสนุนให้ศึกษำต่อ  
2. บุคลำกรมีกำรพัฒนำตนโดยกำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงข้ึน  
3. มีควำมพรอ้มด้ำนสถำบันกำรศึกษำ มีเครอืข่ำยสถำนศึกษำในระดับ ปวช. ปวส. 

ปรญิญำตร ี และปรญิญำโท ในเขตพุ้นท่ีจงัหวัดยโสธร  
4. กรมส่งเสรมิให้ควำมสฺำคัญในกำรพัฒนำคน โดยกำรกฺำหนดแนวนโยบำยให้พนักงำน    

เทศบำลได้ศึกษำต่อถึงระดับปรญิญำโทด้วยกำรเตรยีมควำมพรอ้มด้ำนสถำนท่ีศึกษำ   
5. บุคลำกรมีควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน เนุ่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ขยำยใหญ่ 

ปรบัจำกขนำดเล็กเป็นขนำดกลำง   
6. พนักงำนเทศบำลเข้ำถึงระบบสำรสนเทศได้อย่ำงท่ัวถึง มีกำรติดต้ังระบบอินเตอรเ์น็ต

ภำยในสฺำนักงำน  

จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
1. สฺำนักงำนมีควำมคับแคบ ไม่เพียงพอในกำรให้บรกิำร  
2. จำฺนวนพนักงำนเทศบำลตฺำบลนำวังบรรจุแต่งต้ังไม่ครบตำมกรอบอัตรำกฺำลัง 

ปรมิำณงำน มำกกว่ำจำฺนวนบุคลำกร  
3. พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจำ้งบำงส่วนไม่มีควำมชำฺนำญในงำนท่ีปฏิบัติ  
4. ไม่มีทุนกำรศึกษำให้กับพนักงำนเทศบำล  

โอกำส (Opportunities : O)  
1. กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ินให้ควำมสฺำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกร  
2. กำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ เชน่ กำรค้นหำข้อมูลด้วยอินเตอรเ์น็ต เป็นต้น  
3. พนักงำนเทศบำลตฺำบลนำวังมีควำมก้ำวหน้ำตำมสำยงำน  
4. มีกำรแลกเปล่ียนเรยีนรูซ้ึง่กันและกัน ระหว่ำงหน่วยงำนด้วยกำรศึกษำดูงำน  
5. มียุทธศำสตรร์ว่มกันในกำรพัฒนำบุคลำกร เชน่ อบรมรว่มกัน  
6. ผู้บรหิำรอนุญำตให้พนักงำนเทศบำลได้ศึกษำต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

อุปสรรค (Threat : T)  
1. กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอุ้อต่อกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงมีประสิทธภิำพ  
2. พนักงำนเทศบำลตฺำบลนำวังส่วนหน่ึงยังขำดกำรพัฒนำตน ไม่เรยีนรูง้ำน  
3. พนักงำนเทศบำลตฺำบลนำวัง ขำดควำมรู ้ควำมเข้ำใจ เรือ่งวินัย  
4. งบประมำณในกำรพัฒนำบุคลำกรต้องใชอ้ย่ำงจำฺกัด  
5. งบประมำณในกำรพัฒนำมุ่งเน้นในด้ำนกำรพัฒนำโครงสรำ้งพุ้นฐำน มำกกว่ำกำร

พัฒนำ ทรพัยำกรมนุษย ์ 
 
 
 
 
 



ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้บรหิำรในกำรพัฒนำบุคลำกร  
1. ก่อให้เกิดควำมสำมัคคี (cohesive) สรำ้งกระบวนกำรมีส่วนรว่มให้เกิดข้ึนในองค์กร  
2. บุคลำกรท่ีได้รบักำรพัฒนำแล้วนฺำพำองค์กรก้ำวสู่ควำมเป็นมุออำชพี  
3. ชว่ยเสรมิสรำ้งองค์กรสู่ควำมสฺำเรจ็  
4. เกิดผลสัมฤทธิต่์อภำรกิจของรฐั ซึง่ได้แก่กำรบรหิำรเพุ่อให้ได้ผลลัพธ ์(Outcome)     

ตรงตำมวัตถุประสงค์ (Objective) ท่ีวำงไว้ โดยมีกำรบรหิำรงำนแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์
(resultbased  management) และกำรจดัทำฺข้อตกลงว่ำด้วยผลงำน (performance agreement)     
ในองค์กร  

5. มีประสิทธภิำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชงิภำรกิจของรฐั ซึง่ได้แก่กำรบรหิำรท่ีจะต้อง
บรหิำรในเชงิเปรยีบเทียบระหว่ำงปัจจยันฺำเข้ำ (input) กับผลลัพธ ์(outcome) ท่ีเกิดข้ึนโดยมีกำรทำฺ cost 
benefit analysis ให้วิเครำะห์ควำมเป็นไปและควำมคุ้มค่ำของแผนงำนหรอืโครงกำรต่ำงๆเทียบกับ 
ประโยชน์ท่ีได้รบั รวมท้ังจดัทำฺเป้ำหมำยกำรทำฺงำนและวัดผลงำนของด้ำนบุคคล (individual  scorecards) 
ท่ีเชุอ่มโยงระดับองค์กร (Organization scorecards)  

ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของพนักงำนเทศบำลในกำรพัฒนำบุคลำกร  
1. พนักงำนเทศบำลตฺำบลนำวัง มีทักษะและควำมสำมำรถในกำรทำฺงำนอย่ำงมีประสิทธภิำพ  
2. เพ่ิมควำมพึงพอใจในงำนและควำมสฺำเรจ็ในชวีิตของพนักงำน  
3. พัฒนำและธำฺรงรกัษำคุณภำพชวีิตกำรทำฺงำนของพนักงำนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ขององค์กร  (developing and maintaining a quality of work life that makes employment 
the  organization desirable)  

4. ชว่ยสุ่อวิสัยทัศน์ นโยบำย และกลยุทธสู่์พนักงำนทุกคน (communication HRM 
rising policies  and strategies to all employees)  

5. ชว่ยธำฺรงรกัษำพฤติกรรมพนักงำนให้มีจรยิธรรมและควำมรบัผิดชอบทำงสังคม 
(helping maintain  ethical policies and socially responsible behavior)  

6. พนักงำนเทศบำลได้รบักำรส่งเสรมิให้เรยีนรูท้ั้งในและนอกระบบ  

ควำมต้องกำรควำมตำดหวังของประชำชนในกำรพัฒนำบุคลำกร  
1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชำชน กำรบรหิำรรำชกำรท่ีสำมำรถตอบสนอง (Responsiveness)    

ต่อควำม ต้องกำรของประชำชนและพยำยำมมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชงิบวก (positive impact) ต่อกำรพัฒนำ     
ชวีิตของประชำชน 

2. ไม่มีข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนท่ีเกินควำมจำฺเป็น มีกำรกฺำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
และกำรลด ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน (process simplification) เพุ่อให้กำรปฏิบัติงำนเสรจ็ส้ินท่ีจุดบรกิำร
ใกล้ตัว ประชำชน  

3. ประชำชนได้รบักำรอฺำนวยควำมสะดวก และได้รบักำรตอบสนองควำมต้องกำรซึง่ได้แก่
กำรปฏิบัติ รำชกำรท่ีมุ่งเน้นถึงควำมต้องกำรของประชำชน (citizen survey) 

 
 
  



ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคล เทศบำลตฺำบลนำวัง  

ยุทธศำสตรท่ี์ 1 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรสรำ้งระบบกำรจดักำรควำมรูแ้ละกำรพัฒนำกฺำลังคน  

1.1 แผนงำนพัฒนำควำมรูใ้นองค์กร  
1.2 แผนงำนกำรจดัทำฺระบบแผนและประสำนกำรพัฒนำระบบรำชกำร หน่วยงำนต่ำงๆใน

สังกัด เทศบำลตฺำบลนำวงั  
1.3 แผนงำนด้ำนกำรบรหิำรงำนบุคลำกร  
1.4 แผนงำนพัฒนำศูนย์พัฒนำข้ำรำชกำร เทศบำลตฺำบลนำวัง 

            1.5 แผนงำนพัฒนำบุคลำกรโดยกำรศึกษำต่อ ฝกือบรมทัศนศึกษำดูงำนภำยในประเทศ  

ยุทธศำสตรท่ี์ 2 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรฝกือบรม  
2.1 แผนงำนฝืกอบรมบุคลำกรตำมควำมจำฺเป็น (หลักสูตรกลำง)  
2.2 แผนงำนฝืกอบรมบุคลำกรในสังกัดหน่วยงำนต่ำงๆ (หลักสูตรเฉพำะด้ำน)  

ยุทธศำสตรท่ี์ 3 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรสรำ้งองค์กรแห่งกำรเรยีนรู(้learning Organization) 
3.1 แผนงำนจดักำรควำมรูเ้พุ่อสนับสนุนประเด็นยุทธศำสตรแ์ละกำรพัฒนำกฺำลังคน  
3.2 แผนงำนสรำ้งเครอืข่ำยควำมรว่มมุอในกำรพัฒนำกฺำลังคนเพุ่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศำสตรจ์งัหวัด  
 

ยุทธศำสตรท่ี์ 1 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรสรำ้งระบบกำรจดักำรควำมรูแ้ละกำรพัฒนำกฺำลังคน 
 

แผนงำน/โครงกำร  ตัวชีว้ดั  
ผลกำรดฺำเนินงำน  

รำยละเอียดโครงกำร 

1.1 แผนงำนด้ำนพัฒนำควำมรู ้
ใน องค์กร  
- กำรดฺำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำรและยุทธศำสตร์
กฺำลังคน เทศบำลตฺำบลนำวงั 
 
- กำรจดัเวทีแลกเปล่ียนเรยีนรู ้
เวทีวิชำกำรข้ำรำชกำรรูทั้นกำร
เปล่ียนแปลง 

 
 
- จำฺนวนครัง้กำรประชุมของ
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำรและยุทธศำสตรกฺ์ำลังคน 
เทศบำลตฺำบลนำวงั 
 
- จำฺนวนครัง้ของกำรจดัเวที
วิชำกำร ข้ำรำชกำรรูทั้นกำร
เปล่ียนแปลง 

 
 
- จดักิจกรรมประชุมเพุ่อกฺำหนด 
แนวทำงและกำรดฺำเนินงำนพัฒนำ 
ระบบรำชกำรและยุทธศำสตรก์ำร 
พัฒนำ เทศบำลตฺำบลนำวัง 
 
- จดัประชุมแลกเปล่ียนควำมรู ้
วิชำกำรด้ำนต่ำงๆ เป็นประจำฺทุก
เดุอน เดุอนละ 1 ครัง้ รวม 
12  ครัง้/ปี 

 



1.2 แผนงำนจดัทำฺระบบแผน
และ ประสำนกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร หน่วยงำน
ต่ำงๆ ในสังกัดเทศบำลตฺำบล
นำวงั 
- กำรจดัทำฺแผนพัฒนำ
บุคลำกรใน สังกัด  
 
 
- กำรหำควำมจำฺเป็น 
(Training  Need) ในกำร
พัฒนำบุคลำกร 

 
 
 
 
 
- หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในสังกัด   
เทศบำลตฺำบลนำวงั จดัทำฺ แผนปฏิบัติ
กำร เพุ่อเป็นแนวทำงใน กำรพัฒนำ
บุคลำกรในสังกัด  
- ทุกส่วนรำชกำร/หน่วยงำนมีกำร      
หำควำมจำฺเป็น(Training Need) และ
มีเอกสำรแสดงข้ันตอนกำรหำ ควำม
จำฺเป็นในกำรพัฒนำบุคลำกร ในสังกัด
เพุ่อเป็นข้อมูลเบุ้องตนใน กำรจดัทำฺ
แผนพัฒนำบุคลำกรใน สังกัด 

 
 
 
 
 
- ส่วนรำชกำร/หน่วยงำนสังกัด 
เทศบำลตฺำบลนำวงั จดัทำฺ 
แผนพัฒนำบุคลำกรในสังกัด 
  
-ทุกส่วนรำชกำรจดัให้มีกำรหำ 
ควำมจำฺเป็น (Training 
Need)  เบุ้องต้นในกำรพัฒนำ
บุคลำกรและ ใชเ้ป็นข้อมูลในกำร
จดัทำฺแผนกำร พัฒนำบุคลำกร
ในสังกัด 

- กำรประชุมประสำน
แผนกำรพัฒนำบุคลำกร 

- มีแผนกำรพัฒนำบุคลำกรประจำฺปี 
งบประมำณของทุกส่วนรำชกำร/ 
หน่วยงำน  
- มีแนวทำงกำรประสำนกำรพัฒนำ 
บุคลำกร ประจำฺปี งบประมำณ  2565 

- จดักำรประชุมส่วนรำชกำร/ 
หน่วยงำนจดัทำฺแผนกำรพัฒนำ 
บุคลำกร ปีงบประมำณ 2565 

- กำรจดัระบบฐำนข้อมูล
บุคลำกร เทศบำลตฺำบลนำวัง 

- มีฐำนข้อมูลบุคลำกรท่ีเป็น
ปัจจุบัน  ครอบคลุมทุกส่วนรำชกำร/  
หน่วยงำนในสังกัดพุ้นท่ี เทศบำลตฺำบล 
นำวัง 
 

- ทุกส่วนรำชกำร/หน่วยงำน
จดัทำฺ ข้อมูลบุคลำกรในสังกัดให้
เป็น ปัจจุบันครบถ้วนและ
สำมำรถนฺำมำ ปรบัใชไ้ด้ทันที 

1.3 แผนงำนด้ำนกำร
บรหิำรงำน บุคลำกร  

- มีกำรแต่งต้ัง (ย้ำย) 
ข้ำรำชกำรใน สังกัด 

 
 
 
- มีกำรแต่งต้ัง (ย้ำย) ข้ำรำชกำรใน 
สังกัดทุกระดับ 

 
 
 
- ทุกส่วนรำชกำรจดัทำฺ 
บุคลำกรในสังกัดให้เป็น
ปัจจุบันครบถ้วนและสำมำรถ
นฺำมำปรบั ใชไ้ด้ทันที  



- กำรเลุ่อนข้ันเงินเดุอน
ข้ำรำชกำร ในสังกัด  

- กำรดฺำเนินกำรทำงวินัย  

- กำรสรรหำ และเลุอกสรร
บุคลำกร ในสังกัด 

- มีกำรเลุ่อนข้ันเงินเดุอนข้ำรำชกำร ใน
สังกัด  

- มีกำรดฺำเนินกำรทำงวินัย  

- มีกำรสรรหำและเลุอกสรร  
บุคลำกรในสังกัด 

-  เทศบำลเลุ่อนข้ันเงินเดุอน  
ข้ำรำชกำรทุกระดับในสังกัด
และให้ข้อคิดเห็นประกอบกำร
แต่งต้ัง ข้ำรำชกำรระดับหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรประจำฺเทศบำลต่อ
ส่วนรำชกำรต้นสังกัด  

- นำยกเทศมนตรสีำมำรถ  
ดฺำเนินกำรทำงวินัยสฺำหรบั  
ข้ำรำชกำรท้องถ่ินและบุคลำกร
ในสังกัด  

- ดฺำเนินกำรสรรหำและ
เลุอกสรรบุคลำกรในสังกัด 

1.4 แผนงำนพัฒนำบุคลำกร
โดย กำรศึกษำต่อ 
ฝกือบรม  ทัศนศึกษำ 
ดูงำน ภำยใน/ภำยนอก 
ประเทศ  
- กำรจดัทำฺทะเบียนข้อมูล  
ข้ำรำชกำรศึกษำต่อ  
 
 
 
 
 
- โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
โดยกำรศึกษำต่อท้ังใน
ประเทศและต่ำงประเทศ  
 

 
 
 
 
 
- มีกำรจดัทำฺทะเบียนข้อมูล  
ข้ำรำชกำรศึกษำต่อ  
 
 
 
 
 
- มีข้ำรำชกำร/บุคลำกรในสังกัด ศึกษำ
ต่อในประเทศและต่ำงประเทศตำม
ควำมต้องกำรขององค์กร  
 

 
 
 
 
 
- มีกำรจดัทำฺข้อมูลข้ำรำชกำร 
ศึกษำต่อ เพุ่อรวบรวมเป็น
ข้อมูลใน กำรใชบุ้คลำกรให้
สอดคล้องกับ ควำมรู ้
ควำมสำมำรถ นฺำไปสู่กำรจดัต้ัง
ธนำคำรสมอง (Think Tank)  
- ข้ำรำชกำรในสังกัดได้ศึกษำ
ต่อตำมควำมต้องกำรของ
องค์กรโดยกำรสนับสนุนทุน
ของส่วนรำชกำร 

 

 



- โครงกำรพัฒนำบุคลำกรโดย 
กำรศึกษำดูงำน/ฝกือบรม
กับ หน่วยงำนภำยนอก ท้ัง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ 

- มีข้ำรำชกำร/บุคลำกรท่ี
เข้ำรบักำรอบรมดูงำนกับ
หน่วยงำนใน
ต่ำงประเทศ/ภำยนอก 

- มีข้ำรำชกำร/บุคลำกรท่ีเข้ำรบักำรอบรม
ดูงำนกับหน่วยงำน ภำยนอก ใน
ต่ำงประเทศ เชน่ ประเทศในเอเชยี (กลุ่ม
ประเทศ เพุ่อนบ้ำนเพุ่อศึกษำและ  
แลกเปล่ียนทำงวัฒนธรรม) 

 

ยุทธศำสตรท่ี์ 2 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรฝกือบรม 

แผนงำน/โครงกำร  ตัวชีว้ดั  
ผลกำรดฺำเนินงำน  

รำยละเอียดโครงกำร 

2.1 แผนงำน
ฝกือบรมบุคลำกร 
ตำมควำมจำฺเป็น 
(หลักสูตรกลำง)  
 
 
 
 
 
2.2 แผนงำน
ฝกือบรมบุคลำกร
ใน สังกัดหน่วยงำน
ต่ำงๆ (หลักสูตร 
เฉพำะด้ำน) 

- มีกำรจดักำรฝืกอบรมสัมมนำ จดัประชุมเชงิ
ปฏิบัติกำร หรอืกำรให้ควำมรูใ้นลักษณะของกำรจดั
หลัก สูตรต่ำงๆ แก่ข้ำรำชกำรและ บุคลำกรในสังกัด 
จำมควำมจำฺเป็น และเปน็ประโยชน์กับหน่วยงำน
โดย กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน จดัทำฺเป็น
หลักสูตรกลำง  
 
 
- มีกำรจดักำรฝืกอบรม สัมมนำ จดัประชุมเชงิ
ปฏิบัติกำรหรอืให้ควำมรู ้ในลักษณะของกำรจดั
หลักสูตรต่ำงๆ  โดยจดัทำฺเป็นหลักสูตรเฉพำะ
ด้ำน  เชน่ ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำน กำรเกษตร กำร
พัฒนำชุมชน ฯลฯ 

- กรมส่งเสรมิกำรปกครอง
ท้องถ่ิน จดัทำฺหลักสูตรกลำง
เพุ่อให้ควำมรู ้แก่ประชำชน
และบุคลำกรในสังกัด ส่วน
รำชกำร/หน่วยงำนต่ำงๆ  
 
 
 
- ส่วนรำชกำร/หน่วยงำน
จดัทำฺหลักสูตรเฉพำะด้ำน
เพุ่อพัฒนำ บุคลำกรในสังกัด 
เป็นกำรเพ่ิมและพัฒนำ
ศักยภำพในกำรปฏิบัติให้แก่ 
บุคลำกรในสังกัด 

 

 



ยุทธศำสตรท่ี์ 3 ยุทธศำสตรด้์ำนกำรสรำ้งองค์กรแห่งกำรเรยีนรู ้(Learning)  

แผนงำน/โครงกำร  ตัวชีว้ดั  
ผลกำรดฺำเนินงำน  

รำยละเอียดโครงกำร 

3.1 แผนงำนจดักำรควำมรู ้
เพุ่อ สนับสนุนประเด็น
ยุทธศำสตรแ์ละ กำรพัฒนำ
กฺำลังคน  
 
3.2 แผนงำนสรำ้งเครอืข่ำย
ควำม รว่มมุอในกำรพัฒนำ
กฺำลังคนเพุ่อ สนับสนุน
ประเด็นยุทธศำสตร ์
จงัหวดั  
- โครงกำรควำมรว่มมุอ
ทำงวิชำกำร ระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ ในสังกัด 
พุ้นท่ี จงัหวัดอฺำนำจเจรญิ  
 
 
- โครงกำรควำมรว่มมุอ
ทำงวิชำกำร ระหว่ำง
จงัหวัดอฺำนำจเจรญิและ
องค์กร ภำยนอกท้ังภำครฐั
และเอกชน 

- มีกำรทำฺแผนกำรจดักำร
ควำมรู ้เพุ่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศำสตร ์ 
 
 
 
 
 
 
 
- มีกำรทำฺโครงกำรควำม
รว่มมุอทำง วชิำกำรระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ   ในสังกัด
พุ้นท่ี จงัหวัดอฺำนำจเจรญิ  
 
 
- มีกำรจดัทำฺโครงกำร
ควำมรว่มมุอ ทำงวชิำกำร
ระหว่ำงหน่วยงำนและ 
องค์กรภำยนอก จงัหวัด
อฺำนำจเจรญิ 

- จดัให้มีคณะทำฺงำนจดัทำฺระบบ กำรบรหิำร
ควำมรูเ้พุ่อสนับสนุน ประเด็นยุทธศำสตรก์ำร
พัฒนำจงัหวัด ป ี2565 
  
 
 
 
 
 
 
 
- สนับสนุนให้มีกำรจดัทำฺโครงกำร ควำม
รว่มมุอทำงวิชำกำรระหว่ำง หน่วยงำนต่ำงๆ 
ในสังกัดพุ้นท่ี  จงัหวัดอฺำนำจเจรญิ เป็นกำร
แสวงหำ ควำมรว่มมุอในกำรพัฒนำบุคลำกร 
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ  
 
- จดัให้มีกำรจดัทำฺโครงกำรควำม รว่มมุอทำง
วิชำกำรระหว่ำง หน่วยงำนและองค์กร
ภำยนอกจงัหวัดอฺำนำจเจรญิ เพุ่อเป็นกำร
แสดง ควำมรว่มมุอและสรำ้งเครอืข่ำยกำร
พัฒนำบุคลำกร 

 

กำรบรหิำรจดักำรและกำรติดตำมประเมินผลยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคล  
เทศบำลตฺำบลนำวงัได้กฺำหนดโครงสรำ้งกำรบรหิำรจดักำรและแนวทำงกำรติดตำมประเมินผล  

เพุ่อใชเ้ป็นเครือ่งมุอวัดควำมสฺำเรจ็ของแผนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคล ว่ำบรรลุตำมเป้ำหมำย
ท่ีต้ังไว้ หรอืไม่มำกน้อยเพียงใด โดยได้กฺำหนดแนวทำงไว ้ดังน้ี 

กำรบรหิำรจดักำร  
กำรบรหิำรจดักำรและติดตำมผลกำรทำฺงำนตำมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคล    

ของเทศบำลตฺำบลนำวงั จะดฺำเนินกำรดังน้ี  



1) ให้มีกำรต้ังคณะกรรมกำรติดตำมประเมินตำมยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำทรพัยำกรบุคคล    
ทำฺหน้ำท่ีวิเครำะห์และวำงระบบกำรติดตำมประเมินผล และรำยงำนผลกำรดฺำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร
พัฒนำยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกฺำลังคนเทศบำลตฺำบลนำวังโดยมีผังโครงสรำ้งองค์กรและกำรบรหิำรจดักำร        
และกำร ติดตำมประเมินผล แสดงดังรูป 

 
นำยก ทต.นำวัง  

(CEO)  
 

 
         

ปลัด ทต.นำวัง (CKO)    คณะกรรมกำรพัฒนำยุทธศำสตรกฺ์ำลังคน   
 

 
 
 

งำนบรหิำรงำนบุคคล  
 
 

 
 
 
 
 

1. ให้คณะทำฺงำนติดตำมประเมินผลแผนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกฺำลังคน รำยงำนผลกำรทำฺงำนต่อ 
คณะกรรมกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำกฺำลังคน  และผู้บรหิำรระดับสูง เป็นประจำฺ ทุก 3 เดุอน  

2. เพุ่อให้กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของเทศบำลตฺำบลนำวัง ดฺำเนินกำรไปตำม
แผนแม่บทฯ ดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธภิำพ และบังเกิดผลในทำงปฏิบัติ จงึต้องดฺำเนินกำร ต่อไป  

3. จดัทำฺแผนปฏิบัติกำรประจำฺปีด้ำนกำรบรหิำรทรพัยำกรบุคคลของเทศบำลตฺำบลนำวงั ท่ีสองคล้อง
กับแผนแม่บทฯ เพุ่อเกิดควำมชดัเจนในกำรดฺำเนินงำนและประสำนงำน  

4. สรำ้งควำมเข้ำในแก่ผู้เก่ียวข้องทุกส่วนรำชกำร เพุ่อให้มีควำมรูค้วำมเข้ำใจ ยอมรบัและนฺำแผนไปสู่กำร 
ปฏิบัติ  

 
กำรติดตำมประเมินผล  

เพุ่อให้กำรติดตำมประเมินผลมีประสิทธภิำพ จงึต้องมีกำรดฺำเนินงำนดังต่อไปน้ี  
กฺำหนดตัวชีว้ัดเพุ่อเป็นเครือ่งมุอวัดควำมสฺำเรจ็และผลกระทบของกำรดฺำเนินกำรตำมแผน

แม่บทฯ  ของเทศบำลตฺำบลนำวัง โดยกฺำหนดตัวชีว้ัดเป็น 2 ระดับ ดังน้ี  
 - ตัวชีว้ัดตำมเป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร ์ซึง่เป็นกำรวัดประสิทธผิลของแต่ละยุทธศำสตรก์ำร

พัฒนำ (Output)  
 - ตัวชีว้ัดระดับโครงกำรเป็นกำรวัดควำมสฺำเรจ็และผลกระทบของโครงกำร 

ส ำนักปลัดเทศบำล กองคลัง กองช่ำง กองกำรศึกษำ กองสำธำรณสุขฯ 


