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ส่วนท่ี 1 
หลกัการและเหตุผล 

 ดว้ยปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่รบัภาระการบรหิารงานของทอ้งถิน่ทัง้ในหน่วยงาน
และองคก์รต่างๆ ไม่ว่าภาครฐัหรอืเอกชน คนหรอืบุคลากร หน่วยงานนัน้ถอืว่าเป็นปัจจยัทางการบรหิารที่มี
ความส าคัญที่สุด  หน่วยงานใดมีบุคลากรที่มีคุณภาพก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานนัน้มี
ประสทิธภิาพไปดว้ย 
 

  เทศบาลต าบลทุ่งยัง้ ได้ตระหนักถงึการเสรมิสร้างประสทิธภิาพของพนักงานเทศบาล
สรา้งความร่วมมอืร่วมใจในการปฏิบตังิานระหว่างผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานทุกระดบั และเพิม่ศกัยภาพ
ของพนักงานเทศบาล  โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพบุคลากรเพื่อเพิม่พูนความรู้  ทกัษะ 
ทศันคตทิี่ดมีคีุณธรรมและจรยิธรรม  อกีทัง้เปิดโอกาสให้พนักงานเทศบาลเข้ารบัการอบรม  สมัมนา  
ตามหลกัสูตรต่างๆ  ของกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่  และหน่วยงานอื่นๆ จดัอบรมและเทศบาลยงั
จดัโครงการอบรมประชุมเชงิปฏบิตักิาร และทศันศกึษาดูงานนอกสถานที ่ แก่คณะผูบ้รหิาร  พนักงาน
เทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง เป็นประจ าทุกปี  โดยผู้บรหิารของเทศบาลมวีสิยัทศัน์ที่
กวา้งไกล  เหน็ความส าคญัของทรพัยากรบุคคลในองคก์ร จงึมกีารสง่เสรมิ สนบัสนุนดงันี้ 
  1.  สนับสนุนใหม้กีารวางแผนก าลงัคน  ก าหนดอตัราก าลงัทีส่อดคลอ้งกบัปรมิาณและ
มาตรการการบริหารบุคคล  ซึ่งสามารถระดมศกัยภาพความรู้ความสามารถของบุคลากรและสร้าง
แรงจงูใจในการปฏบิตัริาชการ 
  2.  ก าหนดค่านิยมในดา้นความซื่อสตัย ์ ความสุจรติ  คุณธรรม  และมนุษยธรรมแก่
พนกังานและลูกจา้ง 
  3.  ส่งเสรมิใหม้คีวามเชี่ยวชาญด้านวชิาการ วชิาชพี การวจิยัและพฒันา มคีวามรู้เชงิ           
สหวิทยาการในระดับสากล  และเทคโนโลยีสมัยใหม่  เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างเป็นผู้น าการ
เปลีย่นแปลงในยุคโลกาภวิตัน์ 
  แนวทางการพฒันา 
  1.  ใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัเขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันาผูใ้ต้บงัคบับญัชาอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องทัว่ถงึ 
  2.  จดัระบบสบัเปลีย่นหมุนเวยีนหน้าทีก่ารงานและสถานทีป่ฏบิตังิานภายในหน่วยงาน
ส าหรบัพนกังานและลูกจา้งทุกกลุ่มงาน 
  3.  ข้าราชการทุกต าแหน่งทุกระดบัต้องได้รบัการพฒันาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและ
ทัว่ถึงให้มคีวามรู้ความสามารถ  ทกัษะ  ทศันคติ  จรยิธรรม  มนุษยธรรม  มจีิตส านึกในการปฏิบัติ
ราชการและมคีวามพรอ้มในการด ารงต าแหน่งสงูขึน้ 
  4.  มกีารพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัแผนอตัราก าลงั ๓ ปี ของเทศบาล 



  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ผลงานแนวทาง  เทคนิค  และวธิกีารท างานในแนวใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารการ
จดัการ  และปฏบิตังิานขององคก์รใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  6.  สรรหาและรกัษาบุคลากรที่มคีุณภาพให้อยู่กบัหน่วยงาน  และให้ความส าคญักบั
บุคลากรในสายงาน  เพือ่สรา้งโอกาส  ความกา้วหน้าตามความรู ้ ความสามารถอย่างเป็นระบบ 
  7.  พฒันาเพื่อเพิม่ศกัยภาพ  และความเชี่ยวชาญในการบรหิาร  การจดัการ  ในการ
ปฏบิตังิานใหแ้ก่บุคลากรทุกระดบั 
  8.  สนับสนุนการจดัสวสัดกิาร  และสทิธปิระโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน  และลูกจ้าง
เพือ่เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจ 
  สรุปคอื  แนวทางการพฒันาทรพัยากรมนุษยน์ัน้  จะส าเรจ็ไดก้ข็ึน้อยู่กบัการทีผู่บ้รหิาร
เหน็ความส าคญัของการบรหิารงานบุคคล  และการพฒันาบุคคลอย่างจรงิจงันัน่เอง 
 เพื่อกระตุ้นใหเ้กดิการสร้างวฒันธรรมใหม่ในการปฏบิตังิานในระบบราชการ การท างาน
ร่วมกนัเป็นทมี การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกนั และการปลดปล่อยพลงัความคดิของบุคลากรของเทศบาล
ต าบลทุ่งยัง้  ในทุกระดบั ใหร้่วมกนัพฒันาและสรา้งการเปลีย่นแปลงในเทศบาล โดยเฉพาะการสรา้งภาวะ
ผู้น าให้เกดิขึ้น ในองค์กรจากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว เทศบาลต าบลทุ่งยัง้ จงึได้จดัท าแผนพฒันา
บุคลากร 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ขึน้ โดยมุ่งหวงัใหเ้กดิประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลทุ่งยัง้ และประโยชน์
ต่อตวับุคลากรของเทศบาล ดงันี้   
 1. ประโยชน์ต่อองค์กร การพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิ่มผลผลิต  และลดต้นทุนลง 
เนื่องจากบุคลากรมคีวามเชีย่วชาญในงานทีท่ ามากขึน้ ขอ้ผดิพลาดต่าง ๆ กจ็ะลดลง การพฒันาบุคลากร
จงึเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยพฒันาองคก์รใหก้้าวทนักบัความเจรญิ สามารถแข่งขนักบัธุรกจิอื่นไดอ้ย่างเต็ม
ภาคภูม ิ
 2. ประโยชน์ต่อตัวบุคลากร เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพการทางานสูงขึ้น โอกาส
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็จะมากขึ้นด้วย นอกจากนี้ การพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจะช่วยลดอตัรา
การลาออกของคนที่มฝีีมอืลง เพราะการพฒันาบุคลากรจะสร้างความผูกพนัระหว่างพนักงานกบัองค์กร 
พนกังานจงึเกดิความทุ่มเท และเอาใจใสใ่นการท างาน เพือ่บรรลุถงึผลส าเรจ็ขององคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 2                                     
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันา 

  เทศบาลต าบลทุ่งยัง้  ได้จดัท าแผนพฒันาพนักงานเทศบาล 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2566) 
ขึน้มา เพือ่เพิม่พนูความรู ้ทกัษะ ทศันคตทิีด่ ีคุณธรรมและจรยิธรรม อนัจะท าใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ
ในต าแหน่งนัน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันาบุคลากร ดงันี้ 
 1. วตัถปุระสงคก์ารพฒันา 
  1.1  เพื่อใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้งทุกคนและทุกต าแหน่ง มี
ความรูพ้ืน้ฐานในการปฏบิตัริาชการ                                                
  1.2  เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคนและทุกต าแหน่ง
ไดร้บัการพฒันาเกีย่วกบังานในหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ                                       
  1.3  เพื่อใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้างทุกคนและทุกต าแหน่งมี
ความรูแ้ละเกดิทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง                                          
  1.4  เพื่อใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้งทุกคนและทุกต าแหน่ง มี
ความรูแ้ละเกดิทกัษะในดา้นการบรหิาร                                                                   
           1.5  เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคนและทุกต าแหน่ง                      
มคีุณธรรมและ จรยิธรรมในการปฏบิตังิาน 
 2. เป้าหมายการพฒันา 
  เพื่อให้เทศบาลต าบลทุ่ งยัง้   ด าเนินงานตามภารกิจ  อ านาจหน้าที่  ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพจงึก าหนดให้พนักงานเทศบาลตามแผนอตัราก าลงัสามปี  (ปีงบประมาณ 2564 – 2566)  
จะต้องได้รบัการพฒันาทุกต าแหน่ง ภายในรอบระยะเวลาสามปี (ปีงบประมาณ 2564 – 2566) ของ
แผนพฒันาบุคลากร 

โดยพนกังานเทศบาลแต่ละต าแหน่งตอ้งไดร้บัการพฒันาอย่างน้อยในหลกัสตูรหนึ่งหรอื
หลายหลกัสตูร ดงันี้  
  (1)  หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐานในการปฏบิตัริาชการ  
  (2)  หลกัสตูรการพฒันาเกี่ยวกบังานในหน้าทีร่บัผดิชอบ  
  (3)  หลกัสตูรการพฒันาความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
  (4)  หลกัสตูรดา้นการบรหิาร  
  (5)  หลกัสตูรดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม  
  (6)  หลกัสตูรดา้นคุณสมบตัสิว่นตวั  

 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 3 
หลกัสตูรการพฒันา 

  ในการก าหนดหลกัสตูรการพฒันาบุคลากร ของเทศบาลต าบลทุ่งยัง้ นัน้ ก าหนดโดยใช้
ข้อมูลจากการหาความจ าเป็นในการพฒันาบุคลากร การศึกษาวเิคราะห์ถงึความจ าเป็นที่ต้องพฒันา
บุคลากรต าแหน่งต่าง ๆ ทัง้ในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่งที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผน
อตัราก าลงัสามปี (พ.ศ. 2564 – 2566) ของเทศบาลต าบลทุ่งยัง้  ตลอดทัง้ความจ าเป็นในด้านความรู้
ความสามารถทัว่ไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ดา้นการบรหิาร และดา้นคุณธรรมจรยิธรรม มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ผลการวเิคราะหง์านใน
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละต าแหน่ง เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัริาชการตามภารกจิ อ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล                         
     พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าตามแผนอัตราก าลังสามปี (ปีงบประมาณ 2564 – 
2566) และพนกังานจา้ง จะตอ้งไดร้บัการพฒันาทุกต าแหน่ง ภายในรอบระยะเวลาสามปี (ปีงบประมาณ 
2564 – 2566) ตามแผนพฒันาบุคลากร โดยบุคลากรแต่ละต าแหน่งต้องได้รบัการพฒันาอย่างน้อยใน
หลกัสตูรหน่ึงหรอืหลายหลกัสตูร ดงันี้  
  (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตัิงานโดยทัว่ไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคญัของรฐับาล สถานที่ โครงสร้างของงาน 
นโยบายต่าง ๆ เป็นตน้  
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ร ับผิดชอบ  เช่น  การพัฒนาโดย
ผูบ้งัคบับญัชา   การฝึกอบรมภาคสนาม  
  (3) หลกัสตูรการพฒันาความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ไดแ้ก่ ความรู้
ความสามารถในการปฏบิตังิานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น 
 ประเภทต าแหน่ง นักบริหารงานท้องถ่ิน จะตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรดงันี้ 

- หลกัสตูรนกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบัตน้ 
- หลกัสตูรนกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบักลาง 
- หลกัสตูรนกับรหิารงานทอ้งถิน่ ระดบัสงู 

 ประเภทต าแหน่งสายงานอ านวยการท้องถ่ิน จะตอ้งผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรดงันี้ 
-  หลกัสตูรอ านวยการทอ้งถิน่ ระดบัตน้ 
- หลกัสตูรอ านวยการทอ้งถิน่ ระดบักลาง 
- หลกัสตูรอ านวยการทอ้งถิน่ ระดบัสงู 

 โดยผู้เขา้รบัการฝึกอบรมสามารถเขา้รบัการอบรมให้ตรงกบัต าแหน่งที่ได้รบัในแต่ละสาย
งานโดยแบ่งเป็นหลกัสตูรต่างๆ ดงันี้  

(1) หลกัสตูรส าหรบันกับรหิารงานทัว่ไป  
(2) หลกัสตูรส าหรบันกับรหิารงานศกึษา  
(3) หลกัสตูรส าหรบันกับรหิารงานช่าง  
(4) หลกัสตูรส าหรบันกับรหิารงานการคลงั  



(5) หลกัสตูรส าหรบันกับรหิารงานสาธารณสุข 
 ประเภทต าแหน่งสายงานวิชาการ จะต้องผ่านการฝึกอบรมให้ตรงกบัต าแหน่งของตน
หลกัสตูรดงันี้ 

(1) หลกัสตูรส าหรบัสายงานปฏบิตักิาร 
(2) หลกัสตูรส าหรบัสายงานช านาญการ 
(3) หลกัสตูรส าหรบัสายงานช านาญการพเิศษ 

 ประเภทต าแหน่งสายงานทัว่ไป จะต้องผ่านการฝึกอบรมให้ตรงกับต าแหน่งของตน
หลกัสตูรดงันี้ 

(1) หลกัสตูรส าหรบัสายงานปฏบิตังิาน 
(2) หลกัสตูรส าหรบัสายงานช านาญงาน 
(3) หลกัสตูรส าหรบัสายงานอาวุโส 

 การพัฒนาประเภทผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ได้แก่ นายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตร ีเลขานุการนายกเทศมนตร ีทีป่รกึษานายกเทศมนตร ีและสมาชกิสภาเทศบาล โดยวธิกีาร
ฝึกอบรมส่วนใหญ่จะรบัเอาหลกัการหรอืวธิกีารที่จะน ามาใชเ้พื่อปรบัปรุงและพฒันาเทศบาลฯ ใหม้คีวาม
ทนัสมยัและเทยีบเท่าองคก์รอื่นที่มศีกัยภาพในการบรหิารงานให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าในด้านต่างๆ โดย
ก าหนดแนวทางการพฒันาฝึกอบรมทัง้ที่เทศบาลฯ ได้จดัอบรมเองและหน่วยงานภายนอกและสถาบนั
ต่างๆ ไดจ้ดัอบรมหลกัสตูรต่างๆ  
  (1) หลกัสตูรดา้นการบรหิาร ไดแ้ก่ รายละเอยีดทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานและการบรกิาร
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจงูใจ การประสานงาน เป็นตน้  
  (2) หลกัสตูรดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม ไดแ้ก่ การพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรมในการ
ปฏบิตังิาน การพฒันาคุณภาพชวีติ เพือ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน การปฏบิตังิานอย่างมคีวามสุข  
  (3) หลักสูตรด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้
สามารถปฏบิตังิานร่วมกบับุคคลอื่นไดอ้ย่างราบรื่น และมปีระสทิธภิาพ เช่น มนุษยส์มัพนัธ์การท างาน 
การสือ่สารและสือ่ความหมาย การเสรมิสรา้งสุขภาพอนามยั เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี 4 
วิธีการพฒันาและระยะเวลาด าเนินการพฒันา 

1. บทบาทของผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
1.1  ผู้ปฏิบติังาน                                                                            

1.1.1   ระบุเป้าหมายการพฒันาและกจิกรรมเพือ่บรรลุเป้าหมาย                     
1.1.2   ระบุความรู ้ทกัษะ ความสามารถทีต่อ้งการพฒันา                         
1.1.3   ปรกึษาผูบ้งัคบับญัชาระดบัตน้หรอืพีเ่ลีย้ง เพือ่หาขอ้ตกลงร่วมเกีย่วกบัเป้าหมาย 

วตัถุประสงคแ์ละกจิกรรมการพฒันา                                                  
1.1.4 ประสานงานกบัหน่วยงานเจา้หน้าทีห่รอืหน่วยฝึกอบรม เพือ่ก าหนดระยะเวลา /กจิกรรม     

การพฒันาตามแผนทีก่ าหนดไว ้                                         
1.1.5 ด าเนินการพฒันาตามแผน                                             
1.1.6  แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเพือ่ประเมนิผลการพฒันา และตดิตามผลการปฏบิตังิาน                                                                                         

1.2  ผู้บงัคบับญัชา                                                                
1.2.1  ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเกีย่วกบัผลการปฏบิตังิานในปัจจุบนัและช่วยระบุถงึจุดแขง็และเรื่องที่

ควรปรบัปรุง                
1.2.2  ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัองคก์ร ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต            
1.2.3  ประเมนิหาความจ าเป็นในการพฒันาช่วยพนกังานเทศบาลในการวางแผนและด าเนิน

กจิกรรมเพือ่ใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตามทีร่ะบุไว้              
1.2.4  ใหค้ าปรกึษาและใหก้ารสนับสนุนแก่ผูป้ฏบิตังิานในเรื่องการพฒันา     
1.2.5  พิจารณาว่ากิจกรรมการพัฒนาต่างๆ สนับสนุนเป้าหมายตามแผนพัฒนาพนักงาน

เทศบาลหรอืไม่                                                                                    
2. ขัน้ตอนการพฒันาบุคลากร 
 ขัน้ตอนการพฒันาพนกังานเทศบาลต าบลทุ่งยัง้ แบ่งไดด้งันี้                                 
 2.1 การเตรียมการและการวางแผน                                                          
   1.1 การหาความจ าเป็นในการพฒันาผูใ้ต้บงัคบับญัชาแต่ละคน โดยการศกึษาวเิคราะห์
ดวู่า พนกังานเทศบาลแต่ละคนสมควรจะตอ้งไดร้บัการพฒันาดา้นใดบา้ง จงึจะปฏบิตังิานไดส้ าเรจ็อย่าง
มปีระสทิธภิาพและปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ 
  1.2 จดัประเภทของความจ าเป็น ไดแ้ก่ ดา้นความรูท้ ัว่ไปในการปฏบิตังิาน ดา้นความรู้
และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ดา้นการบรหิาร ดา้นคุณสมบตัสิว่นตวั และดา้นคุณธรรมและ
จรยิธรรม   
    

2.2 การด าเนินการพฒันา  
การเลือกวธิพีฒันาพนักงานเทศบาลที่เหมาะสม เมื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจากการหาความจ าเป็นในการพฒันาแลว้ น าขอ้มลูเหล่านัน้มาพจิารณาก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่พนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งจ าเป็นต้องได้รบัการพฒันา  ได้แก่ การ



เริ่มต้น 

1. การเตรียมการและการวางแผน 

 1.1 แต่งตั้งคณะทำงาน 

 1.2 พิจารณาเหตผุลและความจำเป็น 

 1.3 กำหนดประเภทของความจำเป็น 

2. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 

 การดำเนินการ  โดยอาจดำเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยราชการอืน่ หรือว่าจ้างเอกชน
ดำเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 

 -  การปฐมนิเทศ 

 -  การสอนงาน การให้คำปรึกษา 

 -  การสับเปลีย่นหน้าท่ีความรับผดิชอบ 

 -  การฝึกอบรม 

 -  การให้ทุนการศึกษา 

 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

  

 
 3. การติดตามและประเมินผล จดัให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

เพื่อให้ทราบถึงความสำเร็จ ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงแผน 

 

คดัเลอืกกลุ่มบุคคลทีส่มควรจะไดร้บัการพฒันา และเลอืกประเดน็ทีจ่ะใหม้กีารพฒันาโดยสามารถเลอืก
แนวทางหรอืวธิีการพฒันาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสบัเปลี่ยน
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ การฝึกอบรม การดงูาน การประชุมเชงิปฏบิตักิาร และการสมัมนา เป็นตน้  

แผนภาพแสดงขัน้ตอนการด าเนินงานการพฒันาบุคลากร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. วิธีการพฒันาบุคลากร 
 วธิกีารพฒันาบุคลากร นัน้ เทศบาลต าบลทุ่งยัง้เลอืกแนวทางการพฒันาหลายอย่าง โดย
อาจจดัท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรอืเข้าร่วมสมทบกบัหน่วยราชการอื่น  หรอืว่าจ้างองค์กร
เอกชนทีม่คีวามรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นเป็นผูด้ าเนินการ โดยวธิกีารพฒันาวธิใีดวธิหีนึ่งหรอืหลายวธิกี็
ได ้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ดงันี้                            

(1)  การปฐมนิเทศ  
(2)  การฝึกอบรม (Training)  
(3)  การศกึษาหรอืดงูาน (Visiting)  
(4)  การประชุมเชงิปฏบิตักิาร หรอืการสมัมนา (Meeting and Seminar)  



(5)  การสอนงาน (Coaching)  
(6)  การมอบหมายงาน (Job Assignment) โดยการมอบหมายโครงการส าคญัๆ หรอื

โครงการทีย่งัไม่เคยปฏบิตัมิาก่อน  
(7)  การแลกเปลีย่นความรู ้ความคดิเหน็ในกลุ่มพนกังานเทศบาล (Discussion 

Groups) เพือ่ร่วมกนัแกปั้ญหาหรอืแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการปฏบิตังิาน และคน้หาวธิกีารในการ
ปฏบิตังิานและคน้หาวธิกีารในการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้  

(8)  การรกัษาการในต าแหน่ง (Acting Assignments) สว่นใหญ่จะใชก้บัเจา้หน้าทีใ่น
ระดบับรหิาร โดยใชใ้นกรณีทีผู่บ้งัคบับญัชาทีเ่หนือขึน้ไปไม่อยู่ปฏบิตังิานระยะหน่ึง  

(9)  การเขา้ร่วมปฏบิตังิานในคณะท างานหรอืคณะกรรมการต่าง ๆ (Committee/Task 
Force Participation) เพือ่เป็นการเรยีนรูง้านดา้นนัน้ ๆ  

(10)  การศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเองจากหนงัสอื แหล่งความรูต้่าง ๆ เช่น จาก Website      
การเขา้ร่วมประชุมสมัมนาการเขา้ร่วมเป็นสมาชกิในองคก์รทีเ่กี่ยวขอ้งกบังาน  

 

4. ระยะเวลาด าเนินการพฒันาบุคลากร 
 ระยะเวลาด าเนินการพฒันาพนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนักงานจ้าง ก าหนดโดย
ค านึงถงึความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายที่เขา้รบัการพฒันา วธิพีฒันา และหลกัสูตรการพฒันาแต่ละ
หลกัสตูร 
 

5. แผนพฒันาบุคลากรเป็นรายบุคคล 
 ตามแผนการพฒันาพนักงานเทศบาล ก าหนดใหบุ้คลากรแต่ละต าแหน่งไดร้บัการฝึกอบรม
ใน 1 ปีงบประมาณ คนละ 1 หลกัสูตรเป็นอย่างน้อย เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลทุ่งยัง้ด าเนินงานตามภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ จะต้องได้รบัการพฒันาทุกต าแหน่ง ภายในรอบระยะเวลา 3 ปี 
(ปีงบประมาณ 2564 – 2566) ของแผนพฒันา บุคลากร โดยพนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งต้องได้รบั
การพฒันาอย่างน้อยในหลกัสตูรหน่ึงหรอืหลายหลกัสตูร ดงันี้ 

(1)  หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐานในการปฏบิตัริาชการ  
(2)  หลกัสตูรการพฒันาเกี่ยวกบังานในหน้าทีร่บัผดิชอบ  
(3)  หลกัสตูรการพฒันาความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
(4)  หลกัสตูรดา้นการบรหิาร  
(5)  หลกัสตูรดา้นคุณธรรมและจรยิธรรม  
(6)  หลกัสตูรดา้นคุณสมบตัสิว่นตวั  

 โดยค านึงถงึความเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้รบัการพฒันา และหลกัสูตรการพฒันา 
แต่ละหลกัสตูร 
 
 
 
 



แผนพฒันาหลกัสูตรการบริหารงานของเทศบาลต าบลทุ่งยัง้ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 - 2566 

ที ่ กจิกรรม / โครงการ / หลกัสตูร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ 2564 2565 2566 
1 หลกัสตูรนายกเทศมนตร ี นายกเทศมนตรตี าบลทุง่ยัง้  ✓  สถาบนัพฒันา 
2 หลกัสตูรรองนายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตรตี าบลทุง่ยัง้   ✓   บุคลากรทอ้งถิน่ 
3 หลกัสตูรเลขานุการสภาเทศบาล / 

เลขานุการนายกฯ 
เลขานุการสภา / เลขานุการ
นายกฯ 

✓ ✓ ✓  

4 หลกัสตูรประธานสภาเทศบาล ประธานสภาเทศบาล  ✓   
5 หลกัสตูรรองประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล  ✓   
6 หลกัสตูรสมาชกิสภาเทศบาล สมาชกิสภาเทศบาล  ✓   
7 หลกัสตูรนักบรหิารงานเทศบาล นักบรหิารงานเทศบาล ✓ ✓ ✓  
8 หลกัสตูรนักบรหิารงานทัว่ไป นักบรหิารงานทัว่ไป ✓ ✓ ✓  
9 หลกัสตูรนักทรพัยากรบุคคล นักทรพัยากรบุคคล  ✓   
10 หลกัสตูรนักตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายใน   ✓  
11 หลกัสตูรนักจดัการงานทะเบยีนและ

บตัร 
นักจดัการงานทะเบยีนและบตัร  ✓   

12 หลกัสตูรเจา้พนักงานธุรการ เจา้พนักงานธุรการ  ✓   
13 หลกัสตูรเจา้พนักงานพฒันาชมุชน เจา้พนักงานพฒันาชมุชน   ✓  
14 หลกัสตูรเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั 
เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   ✓  

15 หลกัสตูรนักบรหิารการงานคลงั นักบรหิารการงานคลงั  ✓   
16 หลกัสตูรเจา้พนักงานจดัเกบ็รายได ้ เจา้พนักงานจดัเกบ็รายได ้   ✓  
17 หลกัสตูรเจา้พนักงานการเงนิฯ เจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี  ✓   
18 หลกัสตูรเจา้พนักงานประชาสมัพนัธ ์ เจา้พนักงานประชาสมัพนัธ ์ ✓    
19 หลกัสตูรเจา้พนักงานพสัด ุ เจา้พนักงานพสัด ุ   ✓  
20 หลกัสตูรนักบรหิารงานสาธารณสุข นักบรหิารงานสาธารณสุข  ✓   
21 หลกัสตูรนักบรหิารงานการศกึษา นักบรหิารงานการศกึษา  ✓   
22 หลกัสตูรนักบรหิารงานช่าง นักบรหิารงานชา่ง ✓    
23 หลกัสตูรนายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้า   ✓  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพฒันาหลกัสูตรการบริหารงานของเทศบาลต าบลทุ่งยัง้ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 – 2566 (ต่อ) 

ที ่ กจิกรรม / โครงการ / หลกัสตูร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยงานที่

รบัผดิชอบ 2564 2565 2566 
24 หลกัสตูรนักวชิาการศกึษา นักวชิาการศกึษา    สถาบนัพฒันา 
25 หลกัสตูรครศููนยเ์ดก็เลก็ 4.0 คร ู ✓ ✓ ✓ บุคลากรทอ้งถิน่ 
26 หลกัสตูรครสูายงานการสอน คร ู ✓ ✓ ✓  
27 หลกัสตูรพนักงานจา้งทุกต าแหน่ง พนักงานจา้ง ✓ ✓ ✓  

 

ส่วนท่ี 5                                                        
งบประมาณในการด าเนินการพฒันา 

 

 งบประมาณในการด าเนินการพฒันา เทศบาลต าบลทุ่งยัง้ จดัสรรงบประมาณส าหรบั การ
พฒันาพนักงานเทศบาลตามแผนพฒันาพนักงานเทศบาลอย่างชดัเจนแน่นอน  โดยค านึงถึงความ
ประหยดัคุม้ค่า เพือ่ใหก้ารพฒันาพนกังานเทศบาลเป็นไปอย่างมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพ 

 
ส่วนท่ี 6                                                                          

  การติดตามและประเมินผล 
 

 เทศบาลต าบลทุ่งยัง้  จัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานเทศบาล โดยผู้บงัคบับญัชาหมัน่ตดิตามการพฒันาอย่างใกล้ชดิและให้มกีารประเมนิผลการ
พฒันา เมื่อผ่านการประเมนิผลแลว้ ถอืว่าผูน้ัน้ไดร้บัการพฒันาแลว้ เพือ่ใหท้ราบถงึความส าเรจ็ของการ
พฒันาความรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานและผลการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้รบัการพฒันา โดยใชว้ธิกีาร
ประเมนิผลการพฒันา ดงันี้                                                                                 
     1. การใช้แบบสอบถาม /แบบทดสอบ ก่อน-หลัง และแบบสอบถามติดตามการ
ประเมนิผลภายหลงัจากการไดร้บัการพฒันาไปไดร้ะยะเวลาหนึ่ง                                          

2. การสมัภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ผูบ้งัคบับญัชา หวัหน้างาน เพื่อนร่วมงาน และผูใ้ต้
บงัคบั บญัชาของผูเ้ขา้รบัการพฒันา                                                                             
  3. การขอรบัทราบผลการประเมนิจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการพฒันา  เช่น ใน
กรณีทีเ่ทศบาลต าบลทุ่งยัง้ สง่บุคลากรเขา้รบัการอบรมในหลกัสตูรทีห่น่วยงานอื่นเป็นผูจ้ดั            

4. ตดิตามและประเมนิผลโดยคณะกรรมการตรวจรบัรองมาตรฐานการปฏบิตัริาชการ
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
 
 


