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1.หลักการและเหตุผล 
 1.1  ความหมายของบุคลากร  หมายความถึง  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง  ในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านตาด   
 1.2  การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  กระบวนการ เพ่ิมพูนความรู้ความช านาญ ทักษะ ทัศนคติ
ค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการให้แนวความคิดใหม่ในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพ
ที่ดีข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการ  เชิงปฏิบัติการ  การฝึกอบรม  เป็นต้น 
 1.2.1  ความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากรขององค์กร  (สมพงษ์  เกษมสิน(2513:534-535)  
ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรในแง่ขององค์การ)  ได้แก่   
  1.  เพ่ือสร้างความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  2.  เพ่ือเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 
  3.  เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด 
  4.  เพ่ือลดความสิ้นเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน 
  5.  เพ่ือจัดวางมาตรฐานในการท างาน 
  6.  เพ่ือพัฒนาฝีมือในการท างานของบุคคล 
  7.  เพ่ือพัฒนาการบริหารโดยเฉพาะการบริหารด้านบุคคล 
  8.  ฝึกฝนคนไว้เพ่ือความก้าวหน้าของงานและการขยายองค์การ 
  9.  สนองบริการอันมีประสิทธิภาพแก่สาธารณะและ/หรือผู้มาติดต่อ 

1.2.2  ความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากรขององค์กร  (สมพงษ์  เกษมสิน(2513:534-535)  
ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรในแง่ของส่วนบุคคล)  ได้แก่   

 1.  เพ่ือความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง 
 2.  เพ่ือพัฒนาท่าที  บุคลิกภาพในการท างาน 
 3.  เพ่ือพัฒนาฝีมือในการท างาน  โดยการทดลองปฏิบัติ 
 4.  เพ่ือฝึกฝนการใช้พินิศจัยในการตัดสินใจ 
 5.  เพ่ือเรียนรู้งานและลดการเสี่ยงอันตรายในการท างาน 
 6.  เพ่ือปรับปรุงสภาพการท างานให้ดีขึ้น 
 7.  เพ่ือส่งเสริมและสร้างขวัญในการท างาน 
 8.  เพ่ือเข้าใจนโยบายและความมุ่งหมายขององค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ให้ดีขึ้น 
 9.  เพ่ือให้มีความพอใจในการปฏิบัติงาน 
1.3  การฝึกอบรม  หมายถึง    กิจกรรมการเรียนรู้เฉพาะบุคคลที่มุ่งเน้นกระบวนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมอย่างมีระบบ เพ่ือพัฒนาทักษะ ความช านาญ ความสามารถ และทัศนคติของบุคคล ให้ไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่าง ๆ ในปัจจุบันและอนาคตเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน   

1.4  การศึกษาดูงาน  หมายถึง  การศึกษาดูงาน  (Study tour) หรือ สุนทรียทัศนา  เป็นการขอไป
เรียนทางลัดจากประสบการณ์ของผู้อื่นโดยเข้าไปดูสถานที่จริง การปฏิบัติจริงๆของเขา หรืออาจใช้ใน
หน่วยงานตนเองโดยการให้เพ่ือนที่ท าดีๆสาธิตหรือท าเป็นตัวอย่างให้เราดู ให้เราเรียนรู้ก็ได้ 
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การศึกษาดูงานนั้น เป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนการพัฒนาบุคลากร ในอันที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้
ทักษะประสบการณ์ ให้กับตัวบุคลากร อีกทั้งเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้างความพร้อม
ให้แก่ทั้งตัวบุคลากรเอง และสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่ทีมงานและหน่วยงาน การศึกษาดูงาน (Study tour) ถือ
เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นกัน 

ประโยชน์ของการศึกษาดูงาน 
1. เพ่ิมความรู้ความเข้าใจ ความคิด ความสัมพันธ์ในการท างาน และการท างานเป็นทีม คือมีส่วน

ร่วมกันคิดและลงมือท า 
2. ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ร่วมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมองความคิดเห็นต่างๆ 

ร่วมกันในสถานการณ์เดียวกัน หรือเหตุการณ์เดียวกัน 
3. ท าให้ได้เห็นถึงเทคนิควิธีการในการน ามาปรับใช้หรือแก้ไขปัญหา อันที่จะก่อประโยชน์ในการ

ท างาน 
4. เป็นการเปิดมุมมอง เปิดประสบการณ์ให้กับพนักงาน และน าประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการท างาน 

1.5  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หมายถึง  เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึกอบรม ที่ช่วยให้ผู้ เข้ารับการ
อบรม เกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนั้น ๆอย่างมปีระสิทธิภาพ เพราะการฝึกอบรม เน้น
ทั้งด้านวิชาการ หรือทฤษฎี และด้านปฏิบัติโดยค านึงถงึการเสริมสร้างใหผู้้เข้ารับการอบรมน า สิ่งที่ตนเรียนรู้
นั้นมาปฏิบัติในสถานการณ์ท างานอันแท้จริงของเขาได้ 

2.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 2.1  วัตถุประสงค์การพัฒนา 
  2.1.1  เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.1.2  เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  2.1.3  เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท างานซึ่งจะเป็นผลดีต่อเทศบาล 
                     และชุมชน 
 2.2  เป้าหมายของการพัฒนา 
  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ  80   
3.  ข้อมูลบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านตาด 

3.1  พนักงานเทศบาล 
 1.  นายวชริวชิญ์  ภาวะชาติ  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล 
 2.  นางกิ่งมณี  วาโย  ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล 
 3.  นายวิโรจน์  สรรพกิจบ ารุง  ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล 

ส านักปลัด 
4. นางสาวภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
5. นางส่องอุษา  ขันตีกุล  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
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6. นายชาญวิทย์  โนวฤทธิ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร 
7. นางนฤมล  ซอเรต์  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
8. สิบเอกสุรศักดิ์  แสงศิลา  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
9.จ่าเอกเฉลิมชัย  ชูคันหอม  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 

กองคลัง 
10. นางสาวอมรรัตน์  วันดี  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
11. นางสาวดวงเพ็ญ  ศรีพรหม  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
12. นางสาวสิริกร  ไชยจ านงค์  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
13. นางสาวพวงผกา  ทองปั้น  ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
14. นางสาวสมฤดี  สินชื่น  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

กองช่าง 
15. นายวัชรินทร์  วรรณพันธ์  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
16.  นายปริญญา  พันธุ์สิงห์  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
17.  นายเอกลักษณ์  ไชยตรี  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานประปา 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 18.  นางธีรประภา  ทองวิเศษ  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 19.  นางสาวน้ าฝน  รินวงษ์  ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 

กองวิชาการและแผนงาน 
 20.  นางรัชฎาภรณ์  เขียวโพธิ์  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 21.  นายโอภาส  บุญภาตระกูล  ต าแหน่ง  นิติกร 

กองการศึกษา 
 22.  นายอลงกรณ์  กัณหา  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

23.  นางสาวแคทริยา  ไชยจ านงค์  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
 24.  นางสาวสภุาดา  ขุนวงษา  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 

3.2 ครูผู้ดูแลเด็ก 
 1.  นางนวลศรี  บุดดีค า  ต าแหน่ง  ครู(คศ.2) 
 2.  นางภัทราวดี  ถุงร้อยพันธ์  ต าแหน่ง  ครู(คศ.2) 
 3.  นางสรณียา  พิมพ์ศรี  ต าแหน่ง  ครู(คศ.1) 
 4.  นางสกุลตลา  ทองจรัส  ต าแหน่ง  ครู(คศ.1) 
 5.  นางสาววัฒนา  พาแกด า  ต าแหน่ง  ครู(คศ.1) 
 6.  นางภาดา  สุวรรณศรี  ต าแหน่ง  ครู(คศ.1) 
 7.  นางสาวสภุาพ  หลงทอง  ต าแหน่ง  ครู(คศ.1) 
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3.3  ลูกจ้างประจ า 
 1.  นางฉวีวรรณ  เหลืองงาม  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

3.4  พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ส านักปลัด 

1.  นางสาวศิรประภา  บุดดีค า  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
2. นางสาววนิดา  นามคันไชย  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
3. นางสาวจีรจันทร์  ค าปิคา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
4. นายธีรพงค์  เพียงพันธ์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
5. นายจันดีพิศุทธ์  คงโนนนอก  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กองคลัง 
6.  นางสาวจิราภรณ์  วรรณศิริ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

 กองช่าง 
7.  นายวรสิทธิ์  อุปฮาด  ต าแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

กองวิชาการและแผนงาน 
8.  นางสาวจันทวดี  พิมพ์ศรี  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

กองการศึกษา 
9.  นางสาวก าไลทิพย์  มะลารวมรักษ์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
10.  นางณัฏฐินี  พาพินิจ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
11.  นางปัณนภัส  พันโภคา  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
12.  นางบุญค้ า  น้อยป้อ  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
13.  นางภัททิยา  ไชยค า  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
14.  นางเรณู  โนวฤทธิ์  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
15.   นางวนิดา  เรืองเดช  ต าแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 

4.  สมรรถนะงานตามประเภทต าแหน่ง 
 4.1  สานงานบริหารท้องถิ่น   
 ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 

1.  ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัว 
2. ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสียง 
6. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 
8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
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9. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
11. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 
12. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
13. ความรู้เรื่องการสื่อสารสาธารณะ 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล  
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร  การน าเสนอ  และถ่ายทอดความรู้ 

 6.  ทักษะการเขียนรายงาน 
 7.  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 

1.  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงานผู้บริหาร 
1.  การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1.  ก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
2. การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
3. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

4.2 สายงานบริหารงานทั่วไป 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1.  ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัว 
2.  ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสียง 
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6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 
8. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
9. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 
10. ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
11. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1.  ทักษะการบริหารข้อมูล  
2.  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร  การน าเสนอ  และถ่ายทอดความรู้ 

 6.  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
 7.  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงานผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น 
5. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

4.3 สายงานบริหารงานการคลัง 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1.  ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัว 
2.  ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 



-7- 
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสียง 
6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 
8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
10. ความรู้เรื่องการท างบการเงินและงบประมาณ 
11. ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) 
12. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
13. ความรู้เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบพัสดุ 

 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1.  ทักษะการบริหารข้อมูล  
2.  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร  การน าเสนอ  และถ่ายทอดความรู้ 
6.  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

 7.  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงานผู้บริหาร 
1. การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2. ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น 
5. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 
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4.4  สายงานบริหารงานช่าง 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1.  ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัว 
2.  ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
3. ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 

 
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสียง 
6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 
8. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
9. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
10. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
11. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ  เช่น  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
6.  ทักษะการบริหารข้อมูล  
7.  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
8. ทักษะการประสานงาน 
9. ทักษะการบริหารโครงการ 
10. ทักษะในการสื่อสาร  การน าเสนอ  และถ่ายทอดความรู้ 
6.  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

 7.  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงานผู้บริหาร 
1.  การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2.  ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
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3. การสร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น 
5. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

4.5  สายงานบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1.  ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเดชพระเจ้าอยู่หัว 
2.   ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
3.   ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
4. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสียง 
6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 
8. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
9. ความรู้เรื่องชุมชน 
10. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ  เช่น  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA),  

ประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) 
12.  ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
13. ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ  เช่น  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล  
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร  การน าเสนอ  และถ่ายทอดความรู้ 
6.  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

 7.  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 

1. มุง่ผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงานผู้บริหาร 
1.  การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2.  ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 
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สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น 
5. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

4.6  สายงานบริหารงานการศึกษา 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1.  ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2.   ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
3.   ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
4.   ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
5. ความรู้เรื่องการบริหารความเสียง 
6. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
7. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 
8. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
9. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
10. ความรู้เรื่องสื่อสาธารณะ 
ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล  
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร  การน าเสนอ  และถ่ายทอดความรู้ 
6.  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

 7.  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงานผู้บริหาร 
1.  การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2.  ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3. ความสามารถในการพัฒนาคน 
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4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1.   การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสร้างให้เกิดความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
4. ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น 
5. สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

4.7  สายงานการเจ้าหน้าที่ 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 4.  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
 5.  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
 6.  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
 7.  ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล  
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร  การน าเสนอ  และถ่ายทอดความรู้ 
6.  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

 7.  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
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4.8 สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 4.  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
 5.  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
 6.  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
 7.  ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
 8.  ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล  
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร  การน าเสนอ  และถ่ายทอดความรู้ 
6.  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

 7.  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 
2. การคิดวิเคราะห์ 
3. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

4.9 สายงานวิชาการเกษตร 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 4.  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
 5.  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
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 6.  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
 7.  ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
 8.  ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
 9.  ความรู้เรื่องสื่อสาธารณะ 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล  
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร  การน าเสนอ  และถ่ายทอดความรู้ 
6.  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

 7.  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 
 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การวางแผนและการจัดการ 
3. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
5. จิตส านึกและรับผิดชอบกับสิ่งแวดล้อม 

4.10 สายงานจัดการทะเบียนและบัตร 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 4.  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
 5.  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
 6.  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล  
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
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3. ทักษะการประสานงาน 
4.  ทักษะการสืบสวน 
5.  ทักษะการบริหารโครงการ 
4. ทักษะในการสื่อสาร  การน าเสนอ  และถ่ายทอดความรู้ 
6.  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

 7.  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 

1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 

 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

4.11 สายงานนิติการ 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 4.  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
 5.  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
 6.  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล  
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร  การน าเสนอ  และถ่ายทอดความรู้ 
6.  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

 7.  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
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3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

4.12  สายงานพัฒนาชุมชน 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 

 5.  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
 6.  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
 7.  ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
 8.  ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
 9.  ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล  
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร  การน าเสนอ  และถ่ายทอดความรู้ 
6.  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

 7.  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
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3. การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
5. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 

4.13   สายงานวิชาการศึกษา 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
3. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
4. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
5.  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 

 6.  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
 7.  ความรู้ทัว่ไปเรื่องชุมชน 
 8.  ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
 9.  ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ทักษะการบริหารข้อมูล  
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
3. ทักษะการประสานงาน 
4. ทักษะการบริหารโครงการ 
5. ทักษะในการสื่อสาร  การน าเสนอ  และถ่ายทอดความรู้ 
6.  ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

 7.  ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
6. การคิดวิเคราะห์ 
7. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
8. การให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์ 
9. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
10. ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 
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4.14  ปฏิบัติงานธุรการ 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 3.  ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
 4.  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 

ทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการประสานงาน 
3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
4. ทักษะการบริหารข้อมูล 
สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

4.15  สายงานปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
5. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 

 6.  ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการประสานงาน 
3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
4. ทักษะการบริหารข้อมูล 
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สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

4.16  สายงานปฏิบัติงานพัสดุ 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
5. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
6. ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 

 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการประสานงาน 
3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
4. ทักษะการบริหารข้อมูล 
สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
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4.17 สายงานปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
5. ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
6. ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 

 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการประสานงาน 
3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
4. ทักษะการบริหารข้อมูล 
สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 

 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
2. การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
3. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

4.18  สายงานปฏิบัติงานช่างโยธา 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
5. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
6. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการประสานงาน 
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3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
4. ทักษะการบริหารข้อมูล 
สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
3.  การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
4. ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

4.19  สายงานปฏิบัติงานไฟฟ้า 
ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
5. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
6. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการประสานงาน 
3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
4. ทักษะการบริหารข้อมูล 
สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
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สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
3.  การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
4.  ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

4.20  สายงานปฏิบัติงานประปา 
 ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
5. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
6. ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการประสานงาน 
3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
4. ทักษะการบริหารข้อมูล 
สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 

 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
3.  การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
4.  ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 

4.21  สายงานปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงาน 
1. ความรู้ที่จ าเป็นในงาน(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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3. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
4. ความรู้เรื่องกฎหมาย(ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
5. ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. ทักษะการประสานงาน 
3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
4. ทักษะการบริหารข้อมูล 
5. ทักษะการสื่อสารและการน าเสนอข้อมูล 
สมรรถนะหลัก  5  สมรรถนะ 
1. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. ยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การงานเป็นทีม 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
2. การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
3.  การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
4.  ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น 
5.  ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 

5.หลักสูตรการพัฒนาและการวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม  ตามทักษะและสมรรถนะความต้องการ 
   ของสายงาน 
 เทศบาลต าบลบ้านตาด  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย  หัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกองแต่ละ
กอง  เพ่ือเสนอความต้องการฝึกอบรมของพนักงานในสังกัดของแต่ละส่วนแบ่งตามสายงานและความต้องการ
ของพนักงานดังนี้ 
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วิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 

ตามสายงาน 
สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สายงาน 
บริหารท้องถิ่น 

1.นายวชิรวิชญ์  ภาวะชาต ิ
2.นางกิ่งมณี  วาโย 
3.นายวิโรจน์  สรรพกิจบ ารุง 
 

1.หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 
2.หลักเกณฑ์การสอบสวน
ผู้บริหารท้องถิ่น  
ประธานสภาท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบใหม ่
3.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
4.พรบ.บริหารงานบุคคล 
ฉบับใหม่ 
5.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
6.แนวทางการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 7.การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
8.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ  การคัดเลือก  
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ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 

ตามสายงาน 
สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   การสอบคดัเลือก  ประจ าปี
งบประมาณ  2564 
9.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล  
หลักเกณฑ์การไดร้ับ
ค่าตอบแทน  เงินเพิ่ม
ส าหรับข้าราชการ 
10.การพัฒนาท้องถิ่นตาม
หลักธรรมาภิบาล 

            

2 สายงานบริหารงาน
ทั่วไป 

1.นางสาวภิญญาพัชร์  จันทร์เพ็ง 
2.นางส่องอุษา  ขันตีกุล 
3.นางรัชฎาภรณ์  เขียวโพธิ ์
 

1.หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 
2.หลักเกณฑ์การสอบสวน
ผู้บริหารท้องถิ่น  
ประธานสภาท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบใหม ่
3.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
4.พรบ.บริหารงานบุคคล 
ฉบับใหม่ 
5.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
6.แนวทางการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
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ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 

ตามสายงาน 
สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   งบประมาณ พ.ศ. 2564   
7.การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
8.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ  การคัดเลือก 
การสอบคดัเลือก  ประจ าปี
งบประมาณ  2564 
9.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล  
หลักเกณฑ์การไดร้ับ
ค่าตอบแทน  เงินเพิ่ม
ส าหรับข้าราชการ 
10.การพัฒนาท้องถิ่นตาม
หลักธรรมาภิบาล 

            

3 สายงานบริหารงานคลัง 1.นางสาวอมรรตัน์  วันดี 
2.นางสาวสิริกร  ไชยจ านงค ์

1.หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 
2.หลักเกณฑ์การสอบสวน
ผู้บริหารท้องถิ่น  
ประธานสภาท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบใหม ่
3.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
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ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 
ตามสายงาน 

สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   4.พรบ.บริหารงานบุคคล 
ฉบับใหม่ 
5.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
6.แนวทางการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564   
7.การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
งบประมาณ พ.ศ. 2563   
7.การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
8.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ  การคัดเลือก 
การสอบคดัเลือก  ประจ าปี
งบประมาณ  2564 
9.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล  
หลักเกณฑ์การไดร้ับ
ค่าตอบแทน  เงินเพิ่ม 
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ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 

ตามสายงาน 
สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   ส าหรับข้าราชการ 
10.การพัฒนาท้องถิ่นตาม
หลักธรรมาภิบาล 
11.หลักสูตรนักบริหารงาน
การคลัง  
12.ข้อหารือว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  ภาครัฐ 

            

4 สายงานบริหารงานช่าง 1.นายวัชรินทร์  วรรณพันธ ์
 

1.หลักเกณฑ์การเลือกตั้ง
ท้องถิ่น 
2.หลักเกณฑ์การสอบสวน
ผู้บริหารท้องถิ่น  
ประธานสภาท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบใหม ่
3.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
4.พรบ.บริหารงานบุคคล 
ฉบับใหม่ 
5.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
6.แนวทางการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 

ตามสายงาน 
สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   7.การบริหารงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
8.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ  การคัดเลือก 
การสอบคดัเลือก  ประจ าปี
งบประมาณ  2564 
9.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล  
หลักเกณฑ์การไดร้ับ
ค่าตอบแทน  เงินเพิ่ม 
ส าหรับข้าราชการ 
10.การพัฒนาท้องถิ่นตาม
หลักธรรมาภิบาล 

            

5 สายงาน 
บริหารงานการศึกษา 

 1.หลักเกณฑ์การสอบสวน
ผู้บริหารท้องถิ่น  
ประธานสภาท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบใหม ่
2.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
3.พรบ.บริหารงานบุคคล 
ฉบับใหม่ 

            

 



-29- 
 

ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 
ตามสายงาน 

สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   4.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
5.แนวทางการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 6.การบริหารงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
7.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ  การคัดเลือก 
การสอบคดัเลือก  ประจ าปี
งบประมาณ  2564 
8.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล  
หลักเกณฑ์การไดร้ับ
ค่าตอบแทน  เงินเพิ่ม 
ส าหรับข้าราชการ 
9.การพัฒนาท้องถิ่นตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 

ตามสายงาน 
สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 สายงานบริหารงาน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

1.นางธีรประภา  ทองวิเศษ 1.หลักเกณฑ์การสอบสวน
ผู้บริหารท้องถิ่น  
ประธานสภาท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบใหม ่
2.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
3.พรบ.บริหารงานบุคคล 
ฉบับใหม่ 
4.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
5.แนวทางการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
 6.การบริหารงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
7.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ  การคัดเลือก 
การสอบคดัเลือก  ประจ าปี
งบประมาณ  2564 
8.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล   
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ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 

ตามสายงาน 
สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   หลักเกณฑ์การไดร้ับ
ค่าตอบแทน  เงินเพิ่ม 
ส าหรับข้าราชการ 
9.การพัฒนาท้องถิ่นตาม
หลักธรรมาภิบาล 

            

7 สายงาน 
วิชาการเกษตร 

1.นายชาญวิทย์  โนวฤทธิ์ 
2.นางสาววนิดา  นามคันไชย 
 

1.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
2.การส่งเสริมอาชีพเรื่อง
เกษตรทางเลือก ในปี   
2564 
3.เทคโนโลยีการเกษตร  
เทคโนโลยีการผลติพืช  
เทคโนโลยีชีวภาพ  ในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
4. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล 
5.การพัฒนาท้องถิ่นตาม
หลักธรรมาภิบาล 
6.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ  การคัดเลือก 
การสอบคดัเลือก  ประจ าปี
งบประมาณ  2564 
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ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 

ตามสายงาน 
สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 สายงานการ
เจ้าหน้าที่ 

1.นางนฤมล  ซอเรต์ 
2.นางสาวจีรจันทร์  ค าปิคา 

1.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
2.พรบ.บริหารงานบุคคล 
ฉบับใหม่ 
3.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
4.การปฏิบัติงานเกีย่วกับ
ระบบจ่ายตรงของบุคลากร
ท้องถิ่น4. การประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงาน
เทศบาล 
5.การพัฒนาท้องถิ่นตาม
หลักธรรมาภิบาล 
6.หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
โครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ  การคัดเลือก 
การสอบคดัเลือก  ประจ าปี
งบประมาณ  2564 

            

9 สายงานจัดการ
ทะเบียนและบัตร 

1.นายธีรพงค์  เพียงพันธ์ 1.การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานทะเบยีนและบัตร
ท้องถิ่น 

            

10 สายงานวิชา
การศึกษา 

1.นางสาวแคทริยา  ไชยจ านงค ์
2.น.ส.ก าไลทิพย์  มะลารวมรักษ์ 
3.นางณัฏฐินี  พาพินิจ 

1.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
2.พรบ.บริหารงานบุคคล  
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ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 

ตามสายงาน 
สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   ฉบับใหม่ 
3.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
4.ระเบียบว่าด้วยการจดังาน
ของท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

            

11 สายงาน 
นิติการ 

1.นายโอภาส  บุญภาตระกูล 1.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
2.พรบ.บริหารงานบุคคล 
ฉบับใหม่ 
3.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
4.แนวทางการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
  5.การบรหิารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
6.หลักเกณฑ์การสอบสวน
ผู้บริหารท้องถิ่น  
ประธานสภาท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบใหม ่
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ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 

ตามสายงาน 
สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 สายงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

1.นางสาวจันทวดี  พิมพ์ศร ี 1.การบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
2.แนวทางการจัดท า
แผนพัฒนา  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 

            

13 สายงานพัฒนา
ชุมชน 

1.นางสาวศริประภา  บุดดีค า 1.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
2.แนวทางการเบิกจ่ายเบี้ย
ยังชีพในปีงบประมาณ  พ.ศ.  
2563 

            

14 สายงาน 
ปฏิบัติงานธุรการ 

1.นายปริญญา  พันธุ์สิงห์ 
2.สิบเอกสุรศักดิ์  แสงศิลา 
3.นางสาวธนาภรณ์  ขุลีด ี

1.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
2.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
3.แนวทางปฏิบัติงานสาร
บรรณ   

            

15 สายงานปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

2.นายจันดีพิศุทธ์  คงโนน
นอก 

1.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
2.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อจัด
จ้างและบรหิารพสัดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560  
3.แนวทางปฏิบัติงานสาร
บรรณ   
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ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 
ตามสายงาน 

สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

   4.แนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 

            

16 สายงานปฏิบัติงาน
โยธา 

-ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง- 
 

1.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
2.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560  
3.แนวทางปฏิบัติงานสาร
บรรณ   
4.แนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 

            

17 สายงานปฏิบัติงาน
ไฟฟ้า 

 
1.นายวรสิทธ์ิ  อุปฮาด 

1.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
2.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560  
3.แนวทางปฏิบัติงานสาร
บรรณ   
4.แนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 
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ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 
ตามสายงาน 

สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 สายงานปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี 

1.นางฉวีวรรณ  เหลืองงาม 1.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
2.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560  
3.แนวทางปฏิบัติงานสาร
บรรณ   

4.แนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2564 

            

19 สายงานปฏิบัติงาน
จัดเก็บรายได้ 

1.นางสาวจริาภรณ์  วรรณศิร ิ 1.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
2.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560  
3.แนวทางปฏิบัติงานสาร
บรรณ   
4.แนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2564 
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ล าดับ สายงาน ชื่อ – สกุลพนักงานเทศบาล 

ตามสายงาน 
สรุปเน้ือหาที่ต้องการ
ฝึกอบรมตามสายงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 สายงานปฏิบัติงาน
ประปา 

1.นายเอกลักษณ์   ไชยตร ี 1.การบริหารท้องถิ่นในยุค
ไทยแลนด์  4.0 
2.พรบ.ว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560  
3.แนวทางปฏิบัติงานสาร
บรรณ   

4.แนวทางการเบิกจ่าย
งบประมาณ  ประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ.2564 
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6. วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
      6.1  วิธีการพัฒนา 
   6.1.1  จัดโครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลต าบลบ้านตาด 
 6.1.2  สนับสนุนให้พนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่างๆที่จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ตรงตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 6.1.3  สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร  ทุกช่องทางการสื่อสาร  ไลน์  เฟชบ๊ค 
 6.2  ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม   - 30  กันยายน (ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564-2566) 
7.  งบประมาณที่ใช้ด าเนินการในการพัฒนา 
 7.1. รายในการฝึกอบรมสัมมนา  ตามเทศบัญญัติ  งบประมาณ  พ.ศ.2564 2566 
 7.2  รายจ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามเทศบัญญัติ  งบประมาณ  พ.ศ.2564 -2566 
8.  การติดตามและประเมินผล 
 8.1  การติดตาม 
 -รายงานการอบรมสัมมนา 
 8.2  การประเมินผล 
 -ประเมินจากคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
  
 


