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ค าน า 
 

ข้าราชการเป็นทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐไปสู่ 
เป้าหมายและสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ข้าราชการจึงต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่ทางราชการต้องการ และจากสภาวการณ์ในโลกปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้ระบบราชการมคีวามจ าเปน็ที่จะต้องมกีารปรับตัว เพื่อให้สามารถบริหารประเทศ
ให้อยู่รอดและเจรญิก้าวหน้าได้ การพัฒนาข้าราชการจึงเปน็กลไกส าคัญที่จะสนับสนุนให้ระบบราชการมีบุคลากรที่
มีคุณภาพสูงและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
นโยบายในการพัฒนาข้าราชการจากเดิมที่เคยเน้นให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จึงกลายมาเป็นการพัฒนา
ข้าราชการให้เป็นผู้รู้รอบ รู้สึก เพื่อเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จขององค์กร เช่นเดียวกับภาคราชการส่วนท้องถ่ิน 
การกระจายอ านาจและการถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถ่ิน มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญคือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้คล่องตัวมากข้ึน โดยมีข้าราชการส่วนท้องถ่ินเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการที่จะสนับสนุนให้เจตนารมณ์ดังกล่าวบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งที่ผ่านมาการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ินเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างพัฒนา ยังขาด
การบูรณาการและการหล่อหลอมค่านิยม องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่พึงประสงค์ในภาพรวม 
  เทศบาลต าบลขัวมุงจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบคุลากร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โดยใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ซึ่งใช้แนวทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ของคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นมาตรฐานและแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพพนักงานใน
หน่วยงานให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานภายใต้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างให้พนักงานในหน่วยงานโดยเน้นให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ
ภาครัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน 
        
        เทศบาลต าบลขัวมุง 
          สิงหาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
สารบัญ 

           หน้า 
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)   ๑ 
๒. แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลขัวมงุ      ๑๙ 

- ส่วนที่ ๑ หลักการและเหตุผล       ๑๙ 

ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย      ๒๐ 

ส่วนที่ ๓ หลักสูตรการพฒันา และวิธีการพฒันา     ๒๓ 

ส่วนที่ ๔ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการ     ๓๑ 

ส่วนที่ ๕ งบประมาณในการด าเนินการพฒันา     ๓๒ 

ส่วนที่ ๖ การติดตามและประเมินผล      ๓๓ 

ส่วนที่ ๗ ผู้รบัผิดชอบและข้ันตอนการจัดท าแผน     ๓๔ 

- ระยะเวลากจิกรรมการพฒันาตามแผนพัฒนาบุคลากร 

พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐       ๓๖ 

- แผนปฏิบัติการพฒันาพนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจ าและ 

พนักงานจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘    ๔๓ 

- แผนปฏิบัติการพฒันาพนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจ าและ 

พนักงานจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙    ๔๗ 

- แผนปฏิบัติการพฒันาพนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจ าและ 

พนักงานจ้าง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐    ๕๑ 

  
ภาคผนวก 
 - ประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาบุคลากร ๓ ปี (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
 - ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
   พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐   
 - ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลงั ๓ ป ี
   (รอบปงีบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) และคณะกรรมการจัดท า 

   แผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  
 
 
 
 



  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของเทศบาลต าบลขัวมุง 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑. บ่มเพาะ ปลูกฝัง และเสริมสร้างให้พนักงานเทศบาลต าบลขัวมุง และพนักงานจ้างเป็น        

มืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคมที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนสูงสุด  

  ๒. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม และจริยธรรม อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาน้ัน ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 
   ๒.๑ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่างๆ เป็นต้น 
   ๒.๒ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
   ๒.๓ ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่ เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมองหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
   ๒.๔ ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
   ๒.๕ ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
    
  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลขัวมุงจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ข้ึน เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเปน็การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
เทศบาลต าบลขัวมุงในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
๒. วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลขัวมุง   

ข้าราชการและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลขัวมุงมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมาภิบาล และเป็นที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๓. พันธกิจ 

เสริมสร้างพัฒนาข้าราชการและพนักงานจ้างทุกระดับ ไปพร้อมกับการปรับกลไกการบริหารงาน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 
๔. เป้าประสงค์ 

๔.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลขัวมุงอันประกอบด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน โดย
สามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมส าหรับ
อนาคต เพื่อให้ได้ปริมาณงานที่ได้ด าเนินการของแต่ละต าแหน่งงาน ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๔.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลขัวมุงทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  อย่างเป็น     
มืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ในการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามแนวทางการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง 

๕.๑ แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 
ในบริบทของประเทศในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งใน 

ระดับประเทศ และระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ภาครัฐของไทยต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันสมาชิกประเทศ ในภูมิภาคเดียวกัน และเพื่อการปฏิสัมพันธ์กันที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดย
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ ซึ่งมีแนวยุทธศาสตร์และนโยบายในการบูรณา
การการท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การลดคามเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth)   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)   

๒ 
 



  
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐ (Internal 
Process)   
  เป้าหมายของการยกระดับขีดความสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ ๓ ประเด็น 
   ๑. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
   ๒. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
   ๓. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรภาครัฐท่ีมุ่งหวัง 

๑. มีความเป็นมืออาชีพ (Professional) โดยมีสมรรถนะในการท างาน ดังนี้ 
๑.๑ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ เน้นการท างานแบบบูรณาการ โดยท างานทั้งเชิงรุก และเชิงรับ     

โดยจัดท ายุทธศาสตร์ร่วมของหน่วยงาน รักษาสมดุล รักษาประโยชน์ของภูมิภาค 
        ๑.๒ ท างานเป็นทีม เน้นการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล       
เพื่อติดตามสถานการณ์ของหน่วยงานตลอดเวลา 
        ๑.๓ มีความรู้เชิงลึกในภารกิจที่ตนเองปฏิบัติ รู้เขา รู้เรา ในประชาคมอาเซียน รวมไปถึง 
สิ่งที่ควรท า ไม่ควรท าในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน รู้ในแง่ยุทธศาสตร์องค์กร ผลกระทบจากนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับอาเซียน และรู้ทักษะต่างๆ เช่น การเจรจา การประชุมต่างๆ และมีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ท างาน เข้าใจและปรับใช้วิธีการท างาน ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากลระดับภูมิภาค 

๒. มีความเป็นนานาชาติ (International) 
๒.๑ มีความเป็นกว้างทางความคิด คิดเชิงบวกกับบริบทนานาชาติ ตัวอย่างคือ การเห็น 

ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี รู้หลักสากลนิยมมากพอที่จะสามารถสร้างสมดุล ระหว่างผลประโยชน์ของ
ประเทศ 

๒.๒ มีความคิดเชิงบวก เห็นประโยชน์ในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน สร้างสมดุล 
ในการรักษาความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิก และประเทศมหาอ านาจ เคารพในความแตกต่าง และความ
หลากหลายของประชาคม 

๒.๓ มีทักษะในการท างานในบริบทสากล พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษและภาษา 
ประเทศเพื่อนบ้าน เข้าใจวัฒนธรรม ธรรมเนียม การเจรจากับประเทศสมาชิก มีความยืดหยุ่นในผลประโยชน์ของ
ประเทศ ขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

๓. มีความเป็นผู้สนับสนุน (Facilitator)  
๓.๑ มีภาวะผู้น าเชิงรุก มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการน าภาคส่วนอื่นๆของสังคม  

ตระหนักและเข้าถึงผลประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้ทุกภาคส่วนท างานร่วมกัน         
เพื่อประโยชน์ของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทยในการแข่งขัน 

๓.๒ การบริการที่เปน็เลศิ มีมาตรฐานในการให้บริการในระดับมาตรฐานสู่สากล โปร่งใส  
ลดอุปสรรค เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้รับริการ 

๔. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 
๔.๑ มีการตื่นตัวในการรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนทั้งในวงกว้างและในเชิงลึก 

๓ 



  
 

๔.๒ สามารถคิด ริเริ่ม และมีความพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่จะ 
เกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางในการลดอุปสรรคและความเสี่ยงได้ 
 ๕.๒ แนวทางการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ 

๑. การบริหารงานภาครัฐที่ประสบผลส าเร็จ ประกอบด้วยการมีผู้น าที่มีสมรรถนะสูง มีผู้ปฏิบัติ 
งานที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติที่เหมาะสม และมีการบริหารจัดการที่ดี 

๒. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐต้องมีการจ าแนกกลุ่มเป้าหมาย และก าหนดเป้าหมายการพัฒนา    
ที่ชัดเจน 

๓. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐต้อง เกิดความคุ้มค่าและตรงตามภารกิจของรัฐและความต้องการ   
ของผู้ได้รับการพัฒนา 
 

๕.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาข้าราชการให้เป็นคนดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาข้าราชการทุกระดับให้สามารถเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  เสริมสร้างศักยภาพข้าราชการให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานใน 

บริบทของอาเซียน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา 

๕.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมา     
ภิบาลส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือสร้างกลุ่มผู้น า 

และองค์กรสุจริตธรรมท่ีมีศักด์ิศรี (Organization Integrity) 

   กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกย่องข้าราชการ/ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลือ่นคุณธรรม 

   กลยุทธ์ที่ ๑.๒ สร้างองค์การสจุริตธรรมทีม่ีศักดิ์ศรี (Organization Integrity) 

   กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาข้าราชการ  

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างในรูปแบบต่างๆ 

   กลยุทธ์ที่ ๒.๑  ปลกูจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระ 

บรมราโชวาท 

   กลยุทธ์ที่ ๒.๒  ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่ 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

   กลยุทธ์ที่ ๒.๓  สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษาแนะน าและ 

๔ 



  
 

ข้อมูลข่าวสารด้านธรรมาภิบาล 

 

   กลยุทธ์ที่ ๒.๔  พัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและ 

พนักงานจ้างอย่างเข้มแข็ง 

   กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับ 

ประชาคมอาเซียน และสู่มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

   กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง  

โอน ย้าย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

   กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 

   กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่ข้าราชการ  

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

   กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เปิดโอกาสให้ข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

   กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เปิดให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและ       

การติดตามสถานการณ์การท างานของเทศบาล 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ ในการเสริมสร้างธรรมา ภิบาล ตาม       
มติ ก.ถ. ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 
 ๕.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ของเทศบาลต าบลขัวมุง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๑.๑ แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
๑.๒ แผนงานจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วย    

งานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลต าบลขัวมุง 
๑.๓ แผนงานพัฒนาบุคลากร  
๑.๔ แผนงานด้านพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ/ฝกึอบรม/ทัศนศึกษาดูงาน 

ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน 
    ๑.๕ แผนงานพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 
 

๕ 



  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
                            ๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น(หลักสูตรกลาง) 
                      ๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา 
แผนงานจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนาก าลังคน 
แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคน เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

วิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
      จุดแข็ง (Strengths : s) 

๑. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรโดยการให้ทุนการศึกษาต่อ 
๒. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึน 
๓. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ขยายขนาดใหญ่ข้ึน 
๔. พนักงานเทศบาลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต 

ภายในส านักงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
๑.  พนักงานเทศบาลขาดจิตส านึกในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
๒. พนักงานเทศบาลยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
๓. พนักงานเทศบาลขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัย 
๔. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
๕. จ านวนพนักงานเทศบาลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง ปริมาณงานล้นคน 

    โอกาส (Opportunities : O) 
๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
๒. พนักงานเทศบาลเข้าถึงระบบสารสนเทศเช่นการค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
๓. พนักงานเทศบาลมีโอกาสเติบโตในสายงาน 
๔. พนักงานเทศบาลมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
๕. เทศบาลต าบลขัวมุงมียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรมร่วมกัน 

     อุปสรรค (Treat : T) 
     ๑.  กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร       
ในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลการของเทศบาล 
  ๓. เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากร 

๖ 



  
 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
๑. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive)  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดข้ึนในองค์กร 
๒. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
๓. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
๔. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม 

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ (Result based management) 
และการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (Performance agreement) ในองค์กร 

๕. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารทีจ่ะต้องบรหิารในเชิง 
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (Outcome) ที่ เกิดข้ึน  โดยมีการท า Cost – benefit 
analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆ เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของแต่ละบุคคล (individual scorecard) ที่เช่ือมโยงระดับองค์กร
(Organization scorecards) 
 

ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลในการพัฒนาบุคลกร 
๑. พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพิ่มความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
๓. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 

อ ง ค์ ก ร  ( developing and maintaining a Quality of work life that make employment the 
organization desirable) 

๔. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (Communication HRM rising  
policies and strategies to all employees) 

๕. ช่วยธ ารงรักษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม(heaping to  
maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

๖. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
 

ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
๑. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง(Responsiveness) ต่อ 

ความต้องการของประชาชน และพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการพัฒนาชีวิต
ของประชาชน 

๒. ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการ 
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพื่อให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นจุดบริการใกล้ตัวประชาชน 

๓. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ ซึ่งได้แก่การ 
ปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 
 

๗ 



  
 

ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
คณะกรรมการจัดท าแผนการพฒันาบุคลากรของเทศบาลต าบลขัวมุงเห็นสมควรให้จัดท า แผนการพฒันา

บุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้  
  ๑) การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณ

ในการ พัฒนาพนักงานส่วนต าบล ให้มีความสอดคล้องกบัต าแหน่งและระดบัต าแหน่งในแตล่ะสายงาน ที่ด ารงอยู่
ตามกรอบแผน อัตราก าลงั ๓ ป ี 

  ๒) ให้บุคลากรของเทศบาลต าบลขัวมุง ต้องได้รับการพฒันาความรู้ ความสามารถใน หลกัสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างนอ้ย ปลีะ ๑ ครั้งหรอืตามที่ผูบ้รหิารท้องถ่ินเห็นสมควร ดังนี ้ 

   (๑) หลกัสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (๒) หลกัสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าทีร่ับผิดชอบ  
   (๓) หลกัสูตรความรู ้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (๔) หลกัสูตรด้านการบรหิาร  
   (๕) หลกัสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
  ๓) วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้เทศบาลต าบลขัวมุง เป็นหน่วยด าเนินการเอง หรือด าเนินการ 

ร่วมกับ ก.ท.จ. จังหวัดเชียงใหม ่หรอืหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น 
และความเหมาะสม ดังนี ้ 

   (๑) การปฐมนเิทศ  
  (๒) การฝึกอบรม  
  (๓) การศึกษาหรือดงูาน  
  (๔) การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร หรือการสมัมนา  
  (๕) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม  

  ๔) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา เทศบาลต าบลขัวมุงต้องจัดสรร งบประมาณส าหรับการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การ
พัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 
    ขั้นตอนการด าเนินงาน  
   การเตรียมการและการวางแผน  

  ๑) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพฒันาบุคลากร  
  ๒) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

แต่ละคน สมควรต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้
ตามมาตรฐานที่ ก าหนดไว้  

  ๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และ
ทักษะ เฉพาะของานในแตล่ะต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัตสิ่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม  

 

๘ 



  
 

   การด าเนินการพัฒนา  
  ๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ต่อการ พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูลเหล่าน้ัน
มาพิจารณาก าหนด กลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ การคัดเลือก
กลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับ พัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการ
พัฒนาได้หลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลีย่นหน้าทีค่วามรับผิดชอบ การฝึกอบรม 
การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เป็นต้น  
   ๒) วิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการ พัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเอง หรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการ
อื่น หรือว่าจ้าง องค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 

รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังน้ี 
แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

 ๑.๑ แต่งตั้งคณะท างาน  
  ๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น  
  ๑.๓ ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  
 

  ๑. การเตรียมการและการวางแผน  
    การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกบัหน่วยราชการอื่น หรอืว่าจ้างเอกชน 
ด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมเช่น  

  - การปฐมนิเทศ    
- การสอนงาน การให้ค าปรึกษา  

  - การสับเปลี่ยนหน้าทีร่ับผิดชอบ    
- การฝึกอบรม  

  - การดูงาน  
- การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร/สัมมนา  

 ๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ  
   จัดให้มรีะบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จ ความรู้ความสามารถ 
และผลการปฏิบัตงิาน  
  ๓. การติดตามและประเมินผล  

  การติดตามและประเมินผลการการพฒันาบุคลากร คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลต าบลขัวมุง ได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัดเชียงใหม ่เรื่อง หลกัเกณฑ ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของจงัหวัดเชียงใหม ่ลงวันที ่๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ในการติดตามและ
ประเมินผลการพฒันา ดังนี ้ 

๙ 



  
 

   ๑) ผู้บังคับบญัชาหมั่นติดตามการพฒันาอย่างใกล้ชิดและใหม้ีการประเมินผลการพฒันา เมื่อผ่าน
การประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว  
   ๒) ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ 



  
 

กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 
  องคป์ระกอบ ๑               องค์ประกอบ ๒                            องค์ประกอบ ๓                 องค์ประกอบ ๔            องค์ประกอบ ๕ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

๔.๑ บุคลากร 
มีจิตส านึกพัฒนา
ตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง   
มีสมรรถนะ 
ที่สามารถ 
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ 
ทต.ขัวมงุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และ
มีสมรรถนะที่
สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจของ ทต.   
ขัวมุงได้อย่างมี
ประสิทธิผล” 

 

๓.๑ บุคลากรเก่งคิด   
(รู้วิธีคดิ คดิเป็น มี

จิตส านึกที่ดี และมุง่มั่น
ที่จะเป็นคนดี) 

๓.๒ บุคลากรเก่งคน 
(เข้าใจตนเอง เข้าใจคน
อ่ืน รู้วิธีท างานและอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี

ความสุข และมุง่มั่นที่จะ
รักคนอ่ืน รักองค์กร) 

๓.๓ บุคลากรเก่งงาน (มี
ความรู้และทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิผล) 

๒.๑ พัฒนาสมรรถนะจ าเป็นพ้ืนฐาน (Intrinsic 
Competency) 

 
 

๑. ทรัพยากรที่ใช้ 
(Input) 

๒. กิจกรรม 
(Process) 

๓. ผลผลติ 
(Output) 

๔. ผลลัพธ ์
(Outcome) 

๕. ผลลัพธ์สดุท้าย 
(End Outcome) 

๑.๑ บุคลากรที่รับ 
ผิดชอบด้านต่างๆ 

(Man) 

๑.๒ งบประมาณที่ใช้
ในกิจกรรมต่างๆ 

(Budget) 

๑.๓ เวลาที่ใช้เพ่ือ
ด าเนินกิจกรรม 
ต่างๆ (Time) 

๑.๔ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยทีี่ใช้ 

(Innovation and 
Technology) 

๒.๓ พัฒนาสมรรถนะตามภารกิจหลักหน่วยงาน 
(Routine-Oriented Competency) 

 

๕.๑  ประชาชนเช่ือมั่น
และศรัทธา 

ในการบริหารงาน  
 
 
 
 

๕.๒ ได้รับความร่วมมือ
ในการบริหารงานจาก

ประชาชน  
 
 
 

๕.๓ สู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 
 

๒.๒ พัฒนาสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ (Strategy-
Oriented Competency) 

 

๒.๔ พัฒนาโดยวิธีเร่ิมจากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกว่าวิธีเร่ิมจากภายนอก 

(Outside-In Approach) 
 

๒.๕ ศึกษาแนวโน้มปัญหาและนวัตกรรมเพ่ือให้
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้ 

(Proactive Personnel Development Plan) 
 

     องค์ประกอบด้านการขับเคลื่อน (Driving Force Factors)      องค์ประกอบด้านผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดจากการขับเคลื่อน (Result Factors) 

๒.๖ กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร (Driving 
Mechanism of Personnel Development 

Plan) 
 

๑๑ 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลขัวมุง 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 
๑.๑ แผนงานพัฒนาความรู้ ใน
องค์กร 
 - การด าเนินงานของคณะกรรมการ
พั ฒ น า ร ะ บ บ ร า ช ก า ร แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ก าลังคนเทศบาลต าบล
ขัวมุง 

 
 

 
 

๑.๒ แผนงานจัดท าระบบแผนและ
ประสานการพัฒนาระบบราชการ
กองงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาล
ต าบลขัวมุง 
 - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 
 
 
 
 
 
 - การห าความจ าเป็ น (Training 
Need) ในการพัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
- กองงาน/ส่วนราชการในเทศบาล
ต า บ ล ขั ว มุ ง ส า ม า ร ถ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางใน
ก า ร พั ฒ น าบุ ค ล าก ร ใน สั งกั ด
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 
 - ทุกกองงาน/หน่วยงานมีการหา
ความจ าเป็น(Training Need) และ
มีเอกสารแสดงข้ันตอนการหาความ
จ าเป็นในการพัฒนาบุคลกรในสังกัด 
เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 
 
 

 
 
 
 
- ก อ งงาน /ส่ วน ราชก ารสั งกั ด
เท ศ บ า ล ต า บ ล ขั ว มุ ง จั ด ท า
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 
 
 
 
 - ทุกกองงานจัดให้มีการหาความ
จ าเป็นเบื้องต้น (Training Need) 
ในการพัฒนาบุคลากรและใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนการพัฒนาบุ
คลการในสังกัด 
 
 
 

 
 
 
 

๑๒ 



  
 

 
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 

 - การประชุมประสานแผนพัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
 
 
- การจัดระบบฐานข้อมูลบุคลากร
เทศบาลต าบลขัวมุง 

-  มี แผ น ก า รพั ฒ น าบุ ค ล าก ร
ประจ าปีงบประมาณของทุกกอง
งาน/หน่วยงาน 
- มีแนวทางการประสานการพัฒนา
บุ คลก ร  ป ระจ าปี งบป ระม าณ 
๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 - มี ฐ าน ข้อมู ล บุ คล าก รที่ เป็ น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกกองงาน/
หน่วยงานในสังกัด พื้นที่ เทศบาล
ต าบลขัวมุง 

- จัดประชุมกองงาน/หน่วยงาน
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 
 
 
 - ทุกกองงาน/หน่วยงาน จัดท า
ข้อมู ลบุ คลากรในสั งกั ด ให้ เป็ น
ปัจจุบันครบถ้วนและสามารถน ามา
ปรับใช้ได้ทันที 

๑.๓ แผนงานด้านการบริหารงาน
บุคลากร 
 - การแต่งตั้ ง (ย้าย) ข้าราชการ
ภายในสังกัด 
 
 
 
 - การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ
ในสังกัด 
 
 
 
 
 - การด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
 
- การสรรหา และเลือกสรรบุคลากร
ในสังกัด 

 
 
 - มีการแต่งตั้ง (ย้าย) พนักงานใน
สังกัดทุกระดับ 
 
 
 
 - มี ก า ร เลื่ อ น ข้ั น เ งิ น เ ดื อ น
ข้าราชการในสังกัด 
 
 
 
 
 - มีการด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
 
 - มี ก ารส รรห าแล ะ เลื อ กส ร ร
บุคลากรในสังกัด ให้ครบทุกอัตรา
ต าแหน่งงานที่ว่าง 

 
 
 - ทุกกองงานจัดท าข้อมูลบุคลากร
ในสังกัดให้เป็นปัจจบุันครบถ้วนและ
สามารถน ามาปรับใช้ได้ทันที 
 
 
 - จั ง ห วั ด เลื่ อ น ข้ั น เงิ น เดื อ น
ข้าราชการทุกระดับในสังกัดและให้
ข้อ คิดเห็ นประกอบการแต่ งตั้ ง
ข้ าร าชก าร ระดั บ หั วห น้ าส่ วน
ราชการ 
 
 - น า ย ก เท ศ ม น ต รี ส า ม า ร ถ
ด า เนิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย ส า ห รั บ
ข้าราชการท้องถ่ินและบุคลกรใน
สังกัด 
 
 - ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัดให้ครบทุกอัตรา
ต าแหน่งงานที่ว่าง 

 

๑๓ 



  
 

 
แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 

๑.๔ แผนงานด้านพัฒนาบุคลากร
โดยการศึกษาต่อ/ฝึกอบรม/ทัศน
ศึกษาดู งานภายใน/ภายนอก
หน่วยงาน 
 - ก า ร จั ด ท า ท ะ เบี ย น ข้ อ มู ล
ข้าราชการศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 - โครงการพัฒ นาบุ คลการโดย
การศึกษาต่อ 
 
 
 - โครงการพัฒ นาบุ คลกร โดย
การ ศึ กษ าดู ง าน /ฝึ ก อบ รม กั บ
หน่วยงาน 

 
 
 
 
 - มี ก าร จั ด ท าท ะ เบี ย น ข้อ มู ล
ข้าราชการศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 - มีข้าราชการ/บุคลาการในสังกัด
ศึกษาต่อ 
 
 
 - มีข้าราชการ/บุคลากรที่ เข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ประเทศ 

 
 
 
 
 - มี การจัดท าข้อมู ล ข้าราชการ
ศึกษาต่อ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลใน
การใช้บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ความรู้  ความสามารถ (Put the 
Right man on the Right job) 
น าไปสู่ การจัดตั้ งธนาคารสมอง
(Think Tank) 
 
 - เทศบาลต าบลขัวมุงสนับสนุน
การศึกษาต่อให้แก่ ข้าราชการใน
สังกัดได้ศึกษาต่อ 
 
 - มีข้าราชการ/บุคลากรที่ เข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ประเทศ 
 
 

๑.๕ แผนงานพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
แ ล ะ พ นั ก ง าน จ้ า ง มี คุ ณ ธร ร ม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการ
ปฏิบัติงาน 

- จัดท าโครงการฝึกอบรมและส่ง
บุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑๔ 



  
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
  

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 
 ๒.๑ แผนงานฝึกอบรมบุคลากร
ตามความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๒.๒ แผนงานฝึกอบรมบุคลกรใน
สังกัดหน่วยงานต่างๆ (หลักสูตร
เฉพาะด้าน) 

  - มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนาจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการให้
ค วาม รู้ ใน ลั กษ ณ ะขอ งก ารจั ด
หลักสูตรต่างๆ แก่ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด ตามความจ าเป็น
และเป็นประโยชน์กับหน่วยงาน 
โดยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน
จัดท าเป็นหลักสูตรกลาง 
 
 
 - มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา   
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให้
ค วาม รู้ ใน ลั กษ ณ ะขอ งก ารจั ด
ห ลั ก สู ต รต่ างๆ  โดยจั ดท า เป็ น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ
พัฒนาชุมชน ด้านสาธารณสุข ด้าน
การเกษตร 

  - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
จัดท าหลักสูตรกลาง เพื่อให้ความรู้
แก่ประชาชนและบุลากรในสังกัด
กองงาน/หน่วยงานต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 - ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า
หลักสูตรเฉพาะด้านเพื่ อพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เป็นการเพิ่มและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติให้แก่
บุคลากรในสังกัด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕ 



  
 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้   
  

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน รายละเอียดโครงการ 
 ๓.๑ แผนงานจัดการความรู้เพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาก าลังคน 
 
 
 
๓.๒ แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาก าลังคน เพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 - โค ร งก าร ค วาม ร่ วม มื อ ท า ง
วิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัดพื้นที่เทศบาลต าบลขัวมุง 
 
 
 
 
 - โค ร งก าร ค วาม ร่ วม มื อ ท า ง
วิชาการระหว่างเทศบาลต าบลขัวมุง
และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

  - มีก ารจั ดท าแผนการจั ดการ
ความ รู้ เพื่ อ ส นั บ ส นุ นป ระ เด็ น
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - มีการจัดท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ
ในสังกัดพื้นที่ 
 
 
 
 
 - มีการจัดท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานและ
หน่วยงานภายนอก 

  - จัดให้มีคณะท างานจัดท าระบบ
การบริหารความรู้ เพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒ นา
จังหวัด ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 - สนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดพื้นที่ เป็น
การแสวงหาความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ 
 
 - จัดให้มีการจัดท าโครงการความ
ร่ วม มื อ ท า ง วิ ช าก า ร ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก เพื่อ
เป็นการแสดงความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 

๑๖ 



  
 

 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  เทศบาลต าบลขัวมุงได้ก าหนดโครงการสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตามประเมิน 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรพัยากรบุคคล ว่าบรรลุเป้าหมายทีต่ั้งไว้หรือไม่
มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 

การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ของเทศบาลต าบลขัวมุง  ดังนี้ 
  ๑. ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท า
หน้าที่  วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการท างานต่อคณะกรรมการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคน เทศบาลต าบลขัวมุงโดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการ และการ
ติดตามประเมินผล  แสดงดังรูปที่  
 
 
 
 
 
 
 
                                                          ………………… 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีต าบลขัวมุง 
(CEO) 

ปลัดเทศบาลต าบลขัวมุง 
(CKO) 

 งานบริหารงานบุคคล 
  

คณะกรรมการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ก าลังคน 

 ส านักงานปลัด  กองคลัง
  

 กองช่าง
  

 กองการศึกษา 

๑๗ 



  
 

 
 รูปที่แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
   
      สายการบังคับบัญชาโดยตรง 
  ………………….....   การประสานงาน 
      Flow ของการรายงาน 
 
 
  ๑. ให้คณะท างานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนรายงานผลการท างาน
ต่อคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเทศบาลต าบลขัวมุงและผู้บริหารระดับสูง เป็นประจ า
ทุก  ๓  เดือน 
  ๒.  เพื่อให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลขัวมุงด าเนินการไป
ตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลในทางปฏิบัติจึงต้องด าเนินการต่อไป 
  ๓.  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลขัวมุงที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ เพื่อเกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน 
  ๔.  สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจยอมรับและน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

การติดตามประเมินผล 
เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินงานดังต่อไปนี ้

๑. ก าหนดตัวช้ีวัดเพื่อเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผน
แม่บทฯ ของเทศบาลต าบลขัวมุง  โดยก าหนดตัวช้ีวัดเป็น  ๑  ระดับ  ดังนี้ 
 -  ตัวช้ีวัดเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(Output) 
-  ตัวช้ีวัดระดับโครงการ  เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘ 



  
 

แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลขัวมุง 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ส่วนท่ี ๑ 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๔ การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ข้อ ๒๘๘ – ๓๒๖ ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเป็นพนักงาน
เทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติ บทบาท
และหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และแนวทางการปฏิบัติ
ตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรม
ทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลต าบลก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้ เทศบาลต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตร
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรหลกั และเพิ่มเติมหลกัสูตรตามความจ าเปน็ที่
เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้
เทศบาลต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา อื่นๆได้  เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม 
และอาจกระท าได้โดยส านักคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จังหวัด) เทศบาลต าบลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก,ท.จังหวัด) 
ร่วมกับเทศบาลต าบลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ 
  ๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล ลงวันที่  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๔ การพัฒนาพนักงาน
เทศบาลต าบล ข้อ ๒๙๙ ให้เทศบาลต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติ  
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๓ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ 
        กันยายน ๒๕๕๗ ได้มีมติเหตุชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลขัวมุง (รอบปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐)   
 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตาม
กรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลนั้น 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลขัวมุงจึงหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นทีจ่ าต้องพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลต าแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะ
ตัวบุคคล และฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบล ตลอดทั้งความ

๑๙ 



  
 

จ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลกรของเทศบาลต าบลข้ึน 
 

ส่วนท่ี ๒ 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้เรียนรู้แบบแผนของ
ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่
ดี ตามหลักสูตรที่ ก.ท.ก าหนด 
  ๒.  เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
  ๓.  เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์    ส่วนตน 
  ๔.  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่
ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.  เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้ 
บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาด ารงต าแหน่ง ซึ่งอยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
  ๖.  เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลให้มีความสามารถในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ๒.  เป้าหมายการพัฒนา 
  ๑.  พนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจแุต่งตั้งข้าราชการเปน็พนักงานเทศบาลเข้าใจแบบแผนของ 

ทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
๒.  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

  ๓.  เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึด 
ประโยชน์ของส่วนรวม 

๔. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงข้ึน 
๕. เพื่อให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
๖. เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา 

เทศบาลต าบล 
 
 

๒๐ 



  
 

 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานของเทศบาลต าบลขัวมุง เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
  ๓.๒.๑ ส านักปลัดเทศบาล  
  ๓.๒.๒ กองคลัง 
  ๓.๒.๓ กองช่าง 
  ๓.๒.๔ กองการศึกษา 

ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่งและระดับต าแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ  เหตุผล
และความจ าเป็นที่จะต้องมีต าแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรที่ให้อ านาจแก่ส่วนราชการนั้นเพิ่มข้ึน มี
งานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี ตามโครงการความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใด หรือรองรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรในด้านใด หรือตามนโยบายของผู้บริหาร งานเดิมมีอะไรบ้าง ที่มีปริมาณงาน
เพิ่มขึ้นจนเกินกว่าอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ เช่น การเพิ่มโครงการหรือมีการ
เพิ่มหน่วยงานข้ึนมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 ๓.๓.๑ ส านักปลัดเทศบาล มีพนักงานเทศบาล ๖ อัตรา ประกอบด้วย 
  ๑. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ระดับ ๗ (นักบริหารงานทั่วไป ๗)    จ านวน   ๑   อัตรา 
  ๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ (นักบริหารงานทั่วไป ๖) จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๓. นิติกร ๗ว             จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๔. นักพัฒนาชุมชน ๖ว            จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๕. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๕           จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๖. บุคลากร ๕             จ านวน  ๑  อัตรา 

๓.๒.๒ กองคลัง มีพนักงานเทศบาล ๓ อัตรา ลูกจ้างประจ า ๑ อัตรา ประกอบด้วย 
  พนักงานเทศบาล 
  ๑. ผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารการคลัง ๗)  จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๒. นักวิชาการเงินและบัญชี ๕    จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๓. นักวิชาการพัสดุ ๕     จ านวน  ๑  อัตรา 
  ลูกจ้างประจ า 
  ๔. นักวิชาการเงินและบัญชี    จ านวน  ๑  อัตรา 

๓.๒.๓ กองช่าง มีพนักงานเทศบาล ๒ อัตรา   ประกอบด้วย 
  ๑. ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ๗)  จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๒. นายช่างโยธา ๖ว     จ านวน  ๑  อัตรา 

 ๓.๒.๔. กองการศึกษา มีพนักงานเทศบาล ๒ อัตรา พนักงานจ้าง % อัตรา ประกอบด้วย 
  ๑. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา(นักบริหารการศึกษา ๖) จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๒. นักวิชาการศึกษา ๔     จ านวน  ๑  อัตรา 

๒๑ 



  
 

  
ก ำหนดประเภทต ำแหน่งพนักงำนจ้ำง จ ำนวนต ำแหน่งให้เหมำะสมกับภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ ควำม

รับผิดชอบ ปริมำณงำนและคุณภำพของงำนให้เหมำะสมกับโครงสร้ำงส่วนรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ 
   ๑. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน    จ านวน  ๑  อัตรา 
   ๒. ผู้ช่วยบุคลากร    จ านวน  ๑  อัตรา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภททักษะ 
   ๓. พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา  จ านวน  ๒  อัตรา 
  พนักงานจ้างท่ัวไป 
   ๔. คนงานทั่วไป     จ านวน  ๔  อัตรา 
    - คนงานทั่วไป  
    - พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า 
    - พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
    - พนักงานขับรถยนต์ 
 ๒. กองช่าง 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ 
   ๑. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า    จ านวน  ๑  อัตรา 
  พนักงานจ้างท่ัวไป 
   ๒. คนงานทั่วไป     จ านวน  ๑  อัตรา 
 ๓. กองการศึกษา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทคุณวุฒิ(ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน) 
   ๑. ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๑  อัตรา 
  พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภททักษะ(ถ่ายโอนจากกรมพัฒนาชุมชน) 
   ๑. ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   จ านวน  ๒  อัตรา 
  พนักงานจ้างท่ัวไป 

๑. คนงานทั่วไป     จ านวน  ๑  อัตรา 
 
 
 
 
 
 
 

๒๒ 



  
 

ส่วนท่ี ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการ

พัฒนา และ การติดตามและประเมินผล  
(๑) หลกัสูตรความรู้พื้นฐานที่ในการปฏิบัติราชการ  
(๒) หลกัสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
(๓) หลกัสูตรด้านการบรหิาร  
(๔) หลกัสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 

(Development Tools) 

การฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

 

เครื่องมืออื่นๆ  
ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน                                      
(Non Classroom Training) 

 

กองฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบ 

 ความรู้อยู่ติดตัวไม่นานประมาณ ๑ 
– ๒ สัปดาห์ 

 
การเรียนรู้ระยะสั้น   (Short 
Term Learning) 
 

ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานและบุคลากรเป็นผู้รับผิดชอบ 

 การเรียนรู้ระยะยาว  (Long Term Learning) ได้แก่ 

 
การสอนงาน (Coaching) 
การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training : OJT) 
โปรแองค์กรพี่เลี้ยง (Mentoring Program) 
การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) 
การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) 
การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) 
การท ากิจกรรม (Activity) 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) 
การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ (Counterpart) 
การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) 
การประชุม / สัมมนา (Meeting / Seminar) 
การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) 

๒๓ 



  
 

ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
เครื่องมือการพัฒนา

บุคลากร 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑. การฝึกอบรมในหอ้งเรียน    
   (Classroom Training) 
 

เน้นการเรียนรู้จากผูเ้รียน
หลากหลายกลุม่งาน/ต าแหนง่งาน 
โดยมีส านักงานปลัด (งาน
บรหิารงานบุคคล) ท าหน้าที่
ด าเนินการจัดอบรม 

๑. ปรับปรงุจุดออ่นหรือข้อที่ต้องพฒันา
ของบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.  พัฒนาความสามารถทีเ่ป็นจุดแข็งของ
บุคลากรให้ดีข้ึนกว่าเดิม 

๓. เตรียมความพร้อมส าหรับต าแหน่งงาน
ที่สูงข้ึน ท าใหผู้บ้ังคับบัญชาและ
บุคลากรเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถ
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อ
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งงานในอนาคต 

๔. ใช้เป็นเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาว
เด่น (Talented People) หรอืผูส้ืบ
ทอดต าแหน่งงาน (Successors) ที่จะ
ก้าวข้ึนสู่ต าแหน่งงานระดับบรหิาร
ต่อไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่
จ าเป็นจะต้องอยู่ในภาคสนาม
เท่านั้น อาจจะเป็นการสอนงานนอก
ภาคสนาม โดยส่วนใหญห่ัวหน้างาน
โดยตรงจะท าหน้าที่สอนงานใหก้ับ
บุคลากร 

๑. เพื่อแก้ปญัหาที่เกิดข้ึนในการท างาน   
ผู้สอนช้ีใหเ้ห็นแนวทางแก้ไข และให้

บุคลากรคิด 
แก้ไขปัญหาต่อเอง 
๒.เพื่อพฒันาอาชีพเป็นการเตรียมให้
พร้อมก่อนทีจ่ะเลื่อนต าแหนง่ ผูส้อนต้อง
ทบทวนผลงาน ความสามารถทีม่ีอยู ่และ
ก าหนดเป้าหมายในการสอนงาน  โดยเน้น
การพัฒนาความสามารถในต าแหน่งที่
บุคลากรจะเลือ่นข้ึนไป 
๓.เพื่อปรบัปรุงและพัฒนางานใหม้ี

ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ผู้สอนจะต้องค้นหาความสามารถ
ที่โดดเด่น/ ที่ต้องปรบัปรุง และจัดล าดับ
ความส าคัญของความสามารถทีจ่ะต้อง
พัฒนา หรอืต้องการเสรมิและพัฒนา 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๓. การฝึกอบรมในขณะ
ท างาน (On the Job 
Training : OJT) 
 

เน้นการฝึกอบรมในภาคสนาม ฝึกปฏิบัติ
จริง โดยมีผูส้อนทีเ่ป็นหัวหน้างานหรอื
บุคคลที่ได้รบัมอบหมายให้ท าหน้าที่
ประกบเพื่ออธิบายและช้ีแนะ ซึ่ง
เครื่องมือนีจ้ะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับ
การสอนงาน 

ใช้ส าหรบับุคลากรใหม่ทีเ่พิ่งเข้ามา
ท างาน สับเปลี่ยน โอนย้าย เลือ่น
ต าแหน่ง มีการปรบัปรุงงานหรือต้อง
อธิบายงานใหม่ ๆ เพื่อสอนใหบุ้คลากร
ทราบและเรียนรู้เกี่ยวกบัคู่มือข้ันตอน
การปฏิบัตงิาน (Procedure) วิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือ
การท างาน (Manual) ระเบียบปฏิบัตทิี่
เกี่ยวข้องกบัการท างาน (Rules & 
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพื่อใหบุ้คลากรสามารถท างานตามที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

๔. โปรแกรมองค์กรพี่
เลี้ยง (Mentoring   
Program) 
 

เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ
ท างานร่วมกั บผู้ อื่ นภายในองค์การ 
องค์การบางแห่งเรียก Buddy Program  
ซึ่งบุคลากรจะมีพี่เลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้
ดูแลเอาใจใส่  และพูดคุยกับบุคลากร
อย่างไม่เป็นทางการ 

๑. เพื่อดูแลและรกัษาบุคลากรใหม่ให ้
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทุกคนใน
องค์การได้อย่างมีความสุข สามารถ
ปรับตัวเข้ากับองค์การ   เพื่อนร่วมงาน 
และสภาพแวดล้อมในการท างานที่
แตกต่างจากองค์การเดิมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีพี่เลี้ยงท าหน้าที่ใน
การสร้างความสัมพันธ์ ความคุ้นเคย 
และบ รรยาก าศที่ ดี ในการท างาน 
รวมทั้งเป็นแบบอย่าง (Role Model) ที่
ดีให้แก่บุคลากรใหม่ 
๒. เพื่อช่วยบุคลากรที่ก าลังจะปรบั 
ต าแหน่งใหเ้ติบโตข้ึนในองค์การ พี่เลี้ยง 
จะท าหน้าที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ใน 
การท างานรวมถึงข้อควรระวังและความ 
ขัดแย้งที่อาจเกิดข้ึนจากงานใหมท่ี่ได้รับ 
มอบหมาย 

 

 

 

๒๕ 



  
 

เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ 
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๕.  การเพิ่มคุณค่าในงาน 
     (Job Enrichment) 
 

เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้า
ทายมากข้ึน ต้องใช้ความคิดริเริม่ การ
คิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงาน
มากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัต ิ

๑.  Renewal – การท าให้เกิดความแปลก 
ใหม่ ไม่ให้บุคลากรเกิดความเบื่อหน่าย  
โดยการเปลี่ยนแปลงลกัษณะงาน บุคคลที่ 
จะต้องติดต่อประสานงานด้วย เปลี่ยน 
มุมมองหรือความคิดจากงานเดิม 
๒.  Exploration – การพัฒนาและการ 
แสวงหาทกัษะความช านาญมากข้ึน 
พัฒนาสมัพันธภาพที่เกิดข้ึนจากการ
ท างานใหม่ ๆ 
๓.  Specialization – การช านาญในงาน 
เป็นพเิศษ ก่อให้เกิดความสามารถในการ 
บรหิารจัดการงานนั้นทีล่ึกขึ้น ยากและ   
ท้าทายมากขึ้น 

๖. การเพิม่ปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เน้นการมอบหมายงานที่มากข้ึน เป็น
งานที่มีขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่
เคยป ฏิบั ติ ห รืออาจจะ เป็ นงานที่
แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งานที่
ได้รับมอบหมายไม่ยากหรือไม่ต้องใช้
ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก 

เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการท างานให้กับ
บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในด้านการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร  (Managerial 
Competency) ที่ เ พิ่ ม ข้ึ น จ า ก ก า ร
บริหารงานที่มีปริมาณที่มากข้ึนกว่าเดิมที่
เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน 
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน 
การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะ
ส าหรับบุคลากรที่ท างานเดิมๆ ซ้ าๆ มา
เป็นระยะเวลานาน) 

๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ   
    (Project   
    Assignment) 
 

เน้นการมอบหมายใหบุ้คลากรรับผดิชอบ
โครงการระยะยาว ไม่สามารถท าให้เสร็จ
ภายในวันหรือสองวัน เป็นโครงการพเิศษ
ที่บุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคย
ปฏิบตัิหรือเป็นโครงการที่เพิ่มขึ้นจากงาน
ประจ าที่รับผิดชอบ 

เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์หาจุด
แข็งและจุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการที่
มอบหมายใหบุ้คลากรไปปฏิบตัิ เป็น
เคร่ืองมือในการฝึกทักษะในการท างาน 
(Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านที่
เก่ียวข้องในงานน้ัน บางองค์การน ามาใช้ใน
การเลื่อนระดับต าแหน่งงาน การคดัเลือกหา
บุคลากรดาวเด่น และการหาผู้สืบทอด
ทายาทต าแหน่งงาน 
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๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้งานนั้น 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่วนใหญ่
มักใช้ เป็ น เครื่อ งมือ ในการพัฒ นา
ความสามารถของผู้บริหารก่อนการ
ปรับต าแหน่ง/ระดับ 

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้
เกิดการท างานที่หลากหลายด้าน เป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ของบุคลากรให้
เรียนรู้ งานมาก ข้ึน จึ งเหมาะส าหรับ
บุคลากรที่ เตรียมความพร้อมในการ
รับผิดชอบงานที่สูงข้ึน หรือเป็นกลุ่มคนที่
มี ผ ล งาน ดี แล ะมี ศั ก ยภ าพ สู ง  (High 
Performance and High Potential) 

๙.  การให้ค าปรกึษา 
     แนะน า    
     (Consulting) 
 

เน้นการให้ค าปรกึษาแนะน าเมื่อ
บุคลากรมีปญัหาที่เกิดข้ึนจากงานที่
รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องท า
หนา้ที่ให้แนวทาง เคล็ดลบั และวิธีการ
เพื่อใหบุ้คลากรสามารถแก้ไขปญัหาที่
เกิดข้ึนน้ันได ้

เพื่อใช้ในการแก้ไขปญัหาทีเ่กิดข้ึนกบั
บุคลากรด้วยการวิเคราะหป์ัญหาที่เกิดข้ึน
ในการท างาน และน ามาก าหนดแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบญัชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
ผู้บังคับบญัชาจะต้องน าเสนอแนวทาง   
ในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม เพื่อให้
บุคลากรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ ได้แก่  
- การแก้ไขปัญหาทีเ่กิดข้ึนกบับุคลากร 
- การป้องกันปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
- การส่งเสริมใหบุ้คลากรได้พัฒนาทักษะ
และความรู้ต่างๆ 

๑๐. การติดตาม/สงัเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ 
และการติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ใน
งานนั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้
เ ว ล า ม า ก นั ก ใ น ก า ร พั ฒ น า
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะต้องท าหน้าที่สงัเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหน้างาน 

เพื่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะที่
จ าเป็นต้องใช้ ในการท างาน ขอบเขตงานที่
รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึ้นจริง รวมถึง
การแสดงออกและทัศนคติของแม่แบบหรือ 
Role Model ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-
term Experienced) ระยะเวลาตั้งแต่หน่ึงวันไป
จนถึงเป็นเดือนหรือเป็นปี  มักใช้ในการพัฒนา
บุคลากรที่ มีศักยภาพสูง (Talent) หรือการ
พัฒนาคนเก่ง หรือให้บุคลากรทั่วไปได้เรียนรู้
วิธีการท างานของผู้อ่ืนเพื่อน ามาปรับปรุงการ
ท างานของตนเองให้ดีขึ้น หรือใช้ในการพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร (Career 
Path) 
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๑๑.  การท ากิจกรรม  
        (Activity) 
 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น 
ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือข้ันตอนการ
ด าเนินงานมากนัก ความส าเร็จของ
เครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

เพื่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคี
กัน เกิดการแลกเปลีย่นความคิดเห็นและ
มุมมองซึ่ งกันและกัน ท าให้ เกิดการ
เรี ย น รู้ ร่ ว ม กั น  ร วม ถึ ง ช่ วย ส ร้ า ง
บรรยากาศและสร้างขวัญก าลังใจที่ดีใน
การท างาน ท าให้บุคลากรเกิดความรู้สึก
สนุกสนานในระหว่างวันท างาน อัน
ส่งผลให้ผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงาน
เพิ่มสูงข้ึน และมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

๑๒.  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก
แหล่ง/ ช่องทาง การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น 
อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก 
Work Instruction หรือ ค้นคว้าข้อมูล
ผ่ าน  Internet ห รือ เรียน รู้ จ าก  e-
Learning หรือ สอบถามผู้รู้ เป็นต้น 

เพื่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรี ย น รู้ แ ล ะ พั ฒ น าต น เอ ง    โด ย         
ไม่ จ า เป็ น ต้ อ ง ใ ช้ ช่ วง เวล า ใน ก า ร
ปฏิบัติงานเท่ านั้น บุคลากรสามารถ
แสวงหาโอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่าน
ช่องทางการเรียนรู้และสื่อต่ าง ๆ ที่
ต้องการได้ วิธีนี้ เหมาะกับบุคลากรที่
ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
(Self Development) โดยเฉพาะกับ
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมี
ศักยภาพในการท างานสูง (Talented 
People) 

๑๓.  การเป็นวิทยากร  
       ภายใน  
       (Internal Trainer) 
 

เ น้ น ก า ร ส ร้ า ง บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ความสามารถในการถ่ายทอด รักการ
สอนและมีความรู้ในเรื่องที่จะสอน โดย
มอบ ห มาย ให้ บุ คคล เห ล่ านี้ เป็ น
วิทยากรภายในองค์การท าหน้าที่จัด
อบรมให้ กับบุคลากรในหน่วยงาน 
ต่าง ๆ 

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุ คลากร ช่วยให้
บุคลากรได้แสดงผลงานจากการเป็น
วิทยากรภายในให้กับบุคลากรภายใน
องค์กร วิธีนี้เหมาะส าหรับบุคลากรที่มี
ความเช่ียวชาญหรือรอบรู้ ในงานที่
รับผิดชอบ มีความช านาญในงานเป็น
อย่ า งม าก  เช่ น  หั วห น้ า งาน  ห รื อ
ผู้บริหาร 
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๑๔. การดูงานนอก   
      สถานที่  
      (Site Visit) 
 

เน้นการดูระบบและข้ันตอนงานจาก
องค์การที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice) 
ในเรื่องที่ต้องการดูงาน เพื่อให้บุคลากร
เห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่ประสบ
ความส าเร็จ อันน าไปสู่การปรับใช้ใน
องค์การต่อไป 

เพื่อให้บุคลากรได้เหน็ประสบการณ์ใหม่ ๆ 
การได้เห็นรูปแบบการท างานที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ หรือได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ดี
จ า ก อ ง ค์ ก ร ภ า ย น อ ก  ม า ใ ช้ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการท างานให้ดีข้ึน วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้จัดการข้ึน
ไป  

๑๕. การให้ข้อมลู 
      ป้อนกลับ   
      (Feedback) 
 

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
แจ้ งผ ลห รือ ให้ ข้อมู ล ป้ อนกลับ แก่
บุคลากร เพื่ อ ให้บุ คลากรปรับปรุ ง 
พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถ
ในการท างาน 

เพื่อรับฟังข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การท างานหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปที่เกิดข้ึนของ
ตัวบุคคลหรือกลุ่มคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
- แบบแจ้งและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจ้งและรบัฟัง (Tell and Listen) 
- แบบร่วมแก้ปญัหา (Problem Solving) 

๑๖. การฝกึงานกบั 
      ผู้เช่ียวชาญ  
      (Counterpart) 
 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เช่ียวชาญที่มี
ประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการฝึกงาน
ภายนอกสถานที่หรือการเชิญผูเ้ช่ียวชาญ
ให้ เข้ามาฝึกงานกับบุคลากรภายใต้
ระยะเวลาที่ก าหนด 

เพื่อให้บุคลากรในระดับผู้จัดการ หัวหน้า
งาน และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง ซึ่งมี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ภายในระยะเวลาที่จ ากัด เพื่อให้
น าความรู้ที่ ได้ รับจากผู้ เ ช่ียวชาญมา
ถ่ายทอดให้ กับบุ คลากรคนอื่น  ๆ  ใน
องค์กรต่อไป 

๑๗. การเปรียบเทียบ 
      กับคู่แข่ง/  
      คู่เปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เน้นการน าตัวอย่างของข้ันตอนหรือ
ระบบงานจากองค์กรอื่นที่เป็นตัวอย่าง 
(Best Practice) ม า วิ เ ค ร า ะ ห์
เปรียบเทียบกับข้ันตอนหรือระบบงาน
ปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นจูงใจบุคลากรใหเ้หน็
ถึงสถานะของหน่วยงานเทียบกับองค์กร
ที่เป็น Best Practice 

เพื่อหาวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ที่ดีที่สุด หรือ
ได้เทียบเท่า หรือดีกว่า เหมาะกับบุคลากร
ระดับหัวหน้างาน หรือบุคลากรที่มีผลงาน
ดีและมีศักยภาพสูง ที่มีความพร้อมที่จะ
เรี ย น รู้ แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ผ ล ง า น แ ล ะ
ความสามารถของตนเองให้เป็นไปตาม
หรือสูงกว่ามาตรฐานของคู่แข่งภายในหรือ
ภายนอกหน่วยงานและองค์การ 

๑๘. การประชุม/ 
สัมมนา (Meeting/ 
Seminar) 
 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน 
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย 
ผู้น าการประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทส าคัญ
มากในการกระตุ้นจูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม/
สัมมนาน าเสนอความคิดเห็นร่วมกัน 

เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก
ผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกองค์การ เป็นการ
เรียนรู้จากการรับฟังแนวคิดหรือผลงานใหม่ ๆ 
รวมถึงการหารือหรือระดมความคิดเห็นกันใน
หัวข้อใดหัวข้อหน่ึง 
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๑๙. การให้ทุนการศึกษา  
      (Scholarship) 
 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อใหผู้้เรียนมี
ความรู้  ป ระสบการณ์มาก ข้ึนจาก
อาจ ารย์ ผู้ ส อน  รวม ถึ งการส ร้ า ง
เครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่
ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการท างานหรือ
เวลาส่ วนตัวในการขอรับทุ นจาก
องค์การ 

เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ช่วงเวลาท างาน
ปกติ หรือนอกเวลาท างานในการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงข้ึน โดย
ศึกษาต่อในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ
การท างานปัจจุบันของบุคลากร หรือ
การท างานในอนาคต หรือเป็นประโยชน์
ต่อการเลื่อนระดับหรือต าแหน่งงานที่
สูงข้ึนต่อไปในอนาคต 

 
 
 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ก าหนดให้พัฒนา  ๕  ด้าน 
ได้แก่ 
  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล  สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้านช่าง 
  ๓.  ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น 
ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ การประสานงาน  เป็นต้น 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติสวนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน            การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
  ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม  ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 

๓๐ 



  
 

ส่วนท่ี ๔ 
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

๑. วิธีการพัฒนาบุคลการเทศบาลต าบล 
วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ 

พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลจะเป็นหน่วยงานด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร 
หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
ดังนี ้
  ๑.  การปฐมนิเทศ  จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ 
  ๒.  การฝึกอบรม  อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลเองหรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่  ส านักงานท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน หรือส่วนราชการอื่น ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  รวมทั้งเทศบาลต าบลจะสนับสนุนงบประมาณ  
เพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
  ๓.  การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 
  ๔.  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา  อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.  การสอนงาน  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
  ๖.  การให้ค าปรึกษา  ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
  ๗. การประชุม  จัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ  1 ครั้ง ระยะเวลา
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังตารางแนบท้าย 
 
 

ส่วนท่ี  ๕ 
 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
  เทศบาลต าบลขัวมุงจะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปรากฏดังนี้  
  ๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ รายการ
ค่าใช้จ่ายในแผนการฝึกอบรมและสัมมนา   
 
 
 
 
 

๓๑ 



  
 

ส่วนท่ี ๖ 
การติดตามและประเมินผล 

  ๑.  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้ารับการอบรมพัฒนา ภายใน  
๗  วันท าการ  นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา  เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรี 
  ๒.  ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 
  ๓.  น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ
ความต้องการต่อไป 
  ๔.  ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนระดับ ตาม
ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงาน 
  ๕.  ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี
โดย Core team ต้องผ่านการประเมินตัวช้ีวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๒ 



  
 

สว่นท่ี ๗ 
ผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการจัดท าแผน 

๗.๑ ส านักปลัดเทศบาลต าบลขัวมุง 
๗.๒ บุคลากรผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ 

๗.๒.๑ ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
๗.๒.๒ วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๗.๒.๓ เสนอแผนพัฒนาบุคลกรต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
๗.๒.๔ แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
๗.๒.๕ แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารท้องถ่ินและพนักงานทราบ 
๗.๒.๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
๗.๒.๗ เสนอรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และผลการประเมินและ
ติดตามผลเสนอคณะกรรมการ 

  ๗.๓ ข้ันตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
รายละเอียด ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลกร ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล บุคลากร 

๒.  วิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลกร ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
พนักงานเทศบาล บุคลากร 

๓. พิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงานหรือส่วนราชการภายใน จุดใดที่ต้องมีการ
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างาน 

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
บุคลากร 

๔. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย 

ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
บุคลากร 

๕. จัดส่งบุคคลไปอบรมและจัดท าเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้บังคับบัญชา 

บุคลากร 

๖.แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ
มอบหมาย 

หัวหน้าส่วนราชการ 
บุคลากร 

๗. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลการประจ าปี บุคลากร 
๘. ประเมินผล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
       
 
 
 

การจัดท าแผนพฒันาบุคลากรของพนักงานเทศบาลต าบลขัวมุง 

วิเคราะหป์ัญหาให้ได้จากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนปญัหาทีเ่กิดข้ึนของ

หน่วยงาน 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 

ขออนุมัติผูบ้รหิาร  เพื่อพจิารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องการมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเป็น  ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลำกรไปฝกึอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝกึอบรม 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบัตงิานได้ตาม
มาตรฐานและส าเรจ็ตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเรจ็ตามก าหนด 

พิจารณาเป็นรายบุคคล หรือระดับ
หน่วยงานภายในเทศบาล 

ก าหนดเป้าหมายของการฝีกอบรม 

ก าหนดเน้ือหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติม 
จากบุคลการในหน่วยงาน 

๓๔ 



  
 

ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
 

๑. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
คน 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

๑. การฝกึอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานตามสายงาน 

พนักงานเทศบาลตอ้งมกีารพฒันา
ความรู้ตามสายงาน เนือ่งจากการ
เปลี่ยนแปลงของระเบียบ 
กฎหมาย 

เพื่อรบัทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ
ในการปฏิบัตงิานและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆเพื่อน า
ปรับปรงุการด าเนินงานของเทศบาล 
.มาให้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

๓๕ การฝกึอบรม 
การศึกษา     
ดูงาน 

 ๑๐๐,๐๐๐  ต.ค.๕๘ - 
ก.ย.๖๐ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๒. ภาษาอังกฤษเชิง
ปฏิบัติการส าหรับบุคลากร
ท้องถ่ิน เพื่อเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

พนักงานเทศบาลตอ้งมกีารพฒันา
ด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
ประเทศไทยก าลังจะเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

เพื่อให้พนกังานรู้ทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร 

๓๕ การฝกึอบรม ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘ - 
ก.ย.๖๐ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๓. การแก้ปญัหาบนเครื่อง 
PC 

พนักงานเทศบาลยงัไม่มีความรู้ใน
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดข้ึน
ส าหรับคอมพิวเตอร ์

เพื่อให้พนกังานเทศบาลมีทกัษะ
เบื้องต้นในการแก้ไขปญัหาบนเครือ่ง
คอมพิวเตอร ์

๕ การฝกึอบรม ๒๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘ - 
ก.ย.๖๐ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๔. การเขียนแบบ โดย
โปรแกรม Auto Cad 

พนักงานยังมีความรู้เรื่องการเขียน
แบบโดยโปรแกรม Auto Cad  

เพื่อเพิ่มทกัษะในการเขียนแบบ โดย
โปรแกรม Auto Cad  

๒ การฝกึอบรม ๑๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘ - 
ก.ย.๖๐ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๓๕ 



  
 

๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง  
 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
คน 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

๑. พัฒนาศักยภาพนักพฒันา
ชุมชน 

เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 
 

๑ การฝกึอบรม ๒๓,๕๐๐ ต.ค.๕๘ - 
ก.ย.๖๐ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๒ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่
บรหิารงานทั่วไป 

เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๑ การฝกึอบรม ๒๓,๕๐๐ ต.ค.๕๘ - 
ก.ย.๖๐ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๓. นิติกร เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๑ การฝกึอบรม ๓๐,๕๐๐ ต.ค.๕๙ - 
ก.ย.๖๐ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๔. บุคลากร เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๑ การฝกึอบรม ๓๐,๕๐๐ ต.ค.๕๘ - 
ก.ย.๕๙ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

 
 
หมายเหต ุ ช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมอ้างอิงจาก แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

 

๓๖ 



  
 

 
 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
คน 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

๕. นักวิชาการเงินและบญัชี เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 
 

๑ การฝกึอบรม ๓๐,๕๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย.๕๘ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๖. นักวิชาการพัสด ุ เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 
 

๑ การฝกึอบรม ๓๐,๕๐๐ ต.ค.๕๘ - 
ก.ย.๕๙ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๗ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 
 

๑ การฝกึอบรม ๒๒,๕๐๐ ต.ค.๕๘ - 
ก.ย.๖๐ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

 
 
หมายเหตุ ช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมอ้างอิงจาก แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 

๓๗ 
 



  
 

 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
คน 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การ
ด าเนินงาน 

การตดิตาม 
การประเมินผล 

๙. นายช่างโยธา เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 
 

๑ การฝกึอบรม ๒๒,๕๐๐ ต.ค.๕๘ – 
ก.ย.๖๐ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๑๐ นักวิชาการศึกษา เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 
 

๑ การฝกึอบรม ๓๐,๕๐๐ ต.ค.๕๘ – 
ก.ย.๕๙ 

 

 
 
 
 
    
หมายเหต ุ ช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมอ้างอิงจาก แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
 
 
     

 

๓๘ 
 



  
 

๓.  หลักสูตรการบริหาร 
 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
คน 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

๑. นายกเทศมนตร ี มีความรู้เกี่ยวกบัระเบียบ 
กฎหมายมีการปรับปรงุและ
เปลี่ยนแปลงไม่ดีพอ  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๑ การฝกึอบรม 
 

 ๕๐,๐๐๐  ต.ค.๕๘ – 
ก.ย.๕๙ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๒. รองนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

รองนายกเทศมนตรีเข้าใจบทบาท
และหน้าทีย่ังไม่เพียงพอ 

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๒ การฝกึอบรม ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘ – 
ก.ย.๕๙ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๓. เลขานุการนายกองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

เลขานุการนายกเทศมนตรเีข้าใจ
บทบาทและหน้าที่ยังไม่เพียงพอ 

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๑ การฝกึอบรม ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘ – 
ก.ย.๕๙ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๕. สมาชิกสภาเทศบาล เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๑๒ การฝกึอบรม ๕๐,๐๐๐ ต.ค.๕๘ – 
ก.ย.๖๐ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

 
 
 
หมายเหต ุ ช่ือหลักสูตรการฝึกอบรมอ้างอิงจาก แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

๓๙  



  
 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
คน 

วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

๑. กลยุทธ์การบริหารของนัก
บรหิารงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๑ การฝกึอบรม ๑๕,๔๐๐ ต.ค.๕๘ – 
ก.ย.๕๙ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๒. กลยุทธ์การบริหารงานของ
นักบรหิารงานทั่วไป 

เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๑ การฝกึอบรม ๑๕,๔๐๐ ต.ค.๕๘ – 
ก.ย.๕๙ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๓. กลยุทธ์การบริหารงานของ
นักบรหิารงานคลัง 

เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๑ การฝกึอบรม ๑๕,๔๐๐ ต.ค.๕๙ – 
ก.ย.๖๐ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๔. กลยุทธ์การบริหารงานของ
นักบรหิารงานช่าง 

เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๑ การฝกึอบรม ๑๕,๔๐๐ ต.ค.๕๘ – 
ก.ย.๕๙ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๕. นักบรหิารงานทั่วไป เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๑ การฝกึอบรม ๑๕,๔๐๐ ต.ค.๕๗ – 
ก.ย.๕๘ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๖. นักบรหิารการศึกษา(ตาม
มติ ก.ท.) ทีผ่่านการอบรม
มาแล้ว 

เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๑ การฝกึอบรม (อยู่ระหว่าง

การ
ด าเนินการ) 

ต.ค.๕๙ – 
ก.ย.๖๐ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๔๐ 



  
 

๔.  หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้นอกระบบ  
 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตการ

พัฒนา 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย
คน 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การ
ด าเนินงาน 

การติดตาม 
การประเมินผล 

๑. ส่งเสริมการศึกษาต่อใน
ระดับปรญิญาตร ี

เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๒ การศึกษาต่อ - ต.ค.๕๘ – 
ก.ย.๖๐ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

๒. ส่งเสริมการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท 

เป็นการเพิม่พูนความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่  

เพื่อใหท้ราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที,่ระเบียบกฎหมายที่
เปลี่ยนแปลง 

๒ การศึกษาต่อ - ต.ค.๕๘ – 
ก.ย.๖๐ 

ทดสอบตาม
แบบที่ก าหนด 

 
 
 
 
 

 
 
 ๔๑ 
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