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คํานํา 
 

           ในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี (๒๕๖4 – ๒๕๖6) ของเทศบาลตําบล          
แม่หล่าย น้ัน  เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้คํานึงถึงภารกิจ  อํานาจ  หน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง                    
ทั้งน้ี  เพ่ือพัฒนาให้พนักงานเทศบาลรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท 
และหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๙  และพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ รวมท้ังแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ. ๒๕6๒ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา    
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่บุคลากร              
ในองค์กรได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยได้กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับ
พนักงานแต่ละตําแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ  ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ                     
ด้านการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง  
ด้านการบริหาร ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องด้วย เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาท  และภารกิจของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ต่อไป 
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 ๑.๑  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่  เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕   หมวดที่  ๑๔  กิจการ               
อันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่  ๔   เรื่อง การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ ๒๘๘ – ๓๒๖  
กําหนดให้เทศบาลมีการพัฒนา ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่
ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน            
เพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต้องดําเนินการพัฒนาให้ครบถ้วน ตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) กําหนด  เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการให้ใช้
วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาล  มีความ
ประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทําได้                
ทั้งน้ี  เทศบาลที่จะดําเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกําหนดเป็นหลักสูตรหลัก  
และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจําเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม  การพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้  และอาจกระทํา
ได้โดยสํานักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
(ก.ท.จ.จังหวัด)  เทศบาลต้นสังกัด  หรือสํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ร่วมกับ
เทศบาลต้นสังกัด  หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืน หรือภาคเอกชน  ก็ได้ 

 ๑.๒ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่  เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕    ส่วนที่  ๔  การพัฒนา
พนักงานเทศบาล   เร่ือง การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ข้อ ๒๙๙  กําหนดให้เทศบาล จัดทําแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล   เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตําแหน่งน้ัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล            
ต้องกําหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.)  กําหนด  โดยให้กําหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา  ๓  ปี  ตามกรอบของ
แผนอัตรากําลังของเทศบาล ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ
ในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ”  

/ในการบริหาร.... 

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ๓  ปี    
ของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร ่

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

 ๑. หลักการและเหตุผล 
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 ในการบริหารราชการแนวใหม่ พนักงานเทศบาลจะต้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ ให้เกิดความ
เช่ียวชาญ และมีประสบการณ์เพียงพอแก่การปฏิบัติราชการ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ               
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการ
บริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม จากที่เคยยึดแนวความคิดให้
ปฏิบัติราชการตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ๆ ตามหลักการปฏิบัติ
ราชการเชิงกลยุทธ์ โดยนําเอาความรู้ ความสามารถ  และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมาจากการศึกษา           
ด้วยตนเองหรือจากหน่วยงานอ่ืน  การเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ ฯ มาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ           
ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเน้นหลักการให้ทุกส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ เพ่ือนําไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้ย่าง

ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการ เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคนมีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม 

4. ต้องสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่คณะภายในองค์กรให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
ต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน เพ่ือการนํามาพัฒนาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิด
ประสิทธิภาพ น้ัน 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตําบลแม่หล่าย จึงได้จัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
๓  ปี   (๒๕๖4 – ๒๕๖6) ขึ้น 

 
 

 
 
 

  
1. เพ่ือนําความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับจากหน่วยงานทําเองและจากหน่วยงาน

ภายนอกองค์กรมาพัฒนาปรับใช้กับเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
2. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางานร่วมกันเป็นทีม เน้นสร้างกระบวนการคิด ทัศนคติ

ที่ดี และการพัฒนาตนเองให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของเทศบาลตําบลแม่หลา่ย 
3. เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และมีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและคามรู้ ในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒) ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตําแหน่ง 
๓) ด้านการบริหาร 
๔) การพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ (คุณสมบัติสว่นตัว) 
๕) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

 
/3. ขอบเขต... 

 ๒. วัตถุประสงค์ 
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 ๓.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

       คณะกรรมการจัดทํ าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ของเทศบาลตําบลแม่หล่ าย                 
ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย เป็นประธาน  ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน
ราชการ เป็นกรรมการ และมีพนักงานเทศบาล  ๑  คน  เป็นเลขานุการ  จัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)  โดยมีขอบเขตเน้ือหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปน้ี 

  วิสัยทัศน์เทศบาลตําบลแม่หล่าย 

  “คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า เป็นแหล่งรวมผลติภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศ ชุมชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

วิเคราะหก์ลยทุธ์คนในองคก์ร (SWOT) เทศบาลตาํบลแม่หลา่ย 
ปัจจัยภายในองค์กร 

๑.  Strengths - จุดแขง็  

   ๑)  บุคลากรปฏิบัติงาน   
       - มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตําแหน่งชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็ว  
         ทันต่อเหตุการณ์  
       - มีการกําหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

- บุคลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ ทําให้มีความใกล้ชิดกับประชาชนสามารถ
เข้าถึงประชาชน รู้ปัญหา และสามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหาของชุมชนได้ 

- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการขอรับเงินรางวัลประจําปี (เงินโบนัส) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เน่ืองจากเทศบาลจะต้องปรับลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น 
จึงสามารถนํางบประมาณไปจัดสวัสดิการด้านอ่ืนได้ 

   ๒)  นโยบายทางด้านการบริหาร   
- นโยบายการทํางานเป็นทีมของคณะผู้บริหาร ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงาน           
ให้มีความร่วมมือและการประสานงานในการพัฒนาท้องถิ่น 

- ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจในการทํางานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี 

   ๓)  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียง  
- ทําให้สามารถพัฒนาบุลากรในด้านต่างๆ  เช่น การเข้าร่วมการจัดอบรมของหน่วยงานหรือ
จากหน่วยงานราชการอ่ืน/การประชุม สัมมนา/การศึกษาดูงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  พนักงานครู ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

- สามารถพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ  เพ่ือตอบสนองการพัฒนาขององค์กรและความ
ต้องการของประชาชนได้ 

   ๔)  บุคลากรในท้องถิ่นมีความหลากหลาย ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทํางาน (25 – 50 ปี) 
- มีความคล่องแคล่วและสามารถที่จะเรียนรู้งานใหม่ ๆ  
- ช่วงห่างระหว่างวัยไม่มากนัก สามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว 

-  
/5. มีระบบ... 
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    ๕)  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้เป็นแหล่งความรู้ได้   เช่น มีระบบอินเตอร์เน็ต  
- ทําให้พนักงานสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
- ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

๒. Weaknesses - จุดอ่อน  

    1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
    2) เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
    3) ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม 

เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจและขวัญกําลังใจ ที่จะทําให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุ่มเทกําลังกายและความคิดในการ
ปฏิบัติงาน 

   4) ทํางานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
   5)  พนักงานจ้างยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง ( เน่ืองจากยังไม่มีผลสอบที่สามารถบรรจุแต่งต้ังได้)   

- ทําให้ขาดขวัญกําลังใจในการทํางานในด้านค่าตอบแทน  ซึ่งมีการจ้างงาน ๓ ลักษณะ คือ  
(๑) พนักงานจ้างตามภารกิจ จะมีการทําสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๔ ปี  
(๒) พนักงานจ้างทั่วไป จะมีการทําสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน ๑ ปี  และ  
(๓) จ้างเหมาบริการบุคคล กําหนดตามห้วงเวลาที่เหมาะสม    

- ทําให้รู้สึกขาดความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าในการทํางาน   
- ได้รับสวัสดิการน้อยกว่าพนักงานประจํา  
- พนักงานยังมีประสบการณ์ในการทํางานน้อย  ไม่สามารถแก้ไขปัญหาบางปัญหาได้ 

    6 )   ต้องควบคุมภาระค่ า ใ ช้จ่ าย ด้านการบริหารงานบุคคลไม่ ให้ เกินร้อยละ   ๔๐                   
ตามมาตรา ๓๕  ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๒ ทําให้ไม่สามารถจ้างพนักงาน
ได้ครบตามภารกิจได้  และพนักงานบางคนได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจอ่ืนเกินความรู้ความสามารถ 

    7)  พนักงานขาดการพัฒนาด้านวิชาชีพหรือเฉพาะสาขาอย่างต่อเน่ือง เช่น  นายช่างโยธาและ
ผังเมือง หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ไม่มีหน่วยงานที่ทําหน้าที่พัฒนาโดยตรง  บุคลากรเหล่าน้ีต้องพัฒนา
ความรู้ความสามารถด้วยตนเอง  โดยสมัครเข้ารับการอบรมหรือสัมมนากับหน่วยงานอ่ืน เช่น ทางวิศวกรรม
โยธา หรือทางสาธารณสุข ฯ หากไม่รับทราบข้อมูลก็จะไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ 

 
ปัจจัยภายนอก 

๓. Opportunities - โอกาสที่จะดําเนินการได้  

   ๑)  ผู้นําชุมชน  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ให้ความร่วมมือและการประสานงานในการพัฒนา 
   ๒)  บุคลากรในท้องถิ่นมีความหลากหลาย   

- ทําให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจพอเพียง  

   ๓)  ประชาชนให้ความสนใจต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    4)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงานด้านความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี สารสนเทศ 
 
 

/5) นโยบาย... 
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   5)  นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล  สามารถรับโอนย้ายบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนมาบรรจุ
แต่งต้ังในตําแหน่งที่ว่างได้  

- นโยบายการส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล สามารถเล่ือนระดับ และ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในระดับที่สูงข้ึน บุคลากรเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

- เป็นแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์กรได้รับความหลากหลายในการปฏิบัติงานร่วมกันในการ
รับบุคลากรอ่ืนที่โอนย้ายมาในปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

- บุคลากรสามารถโอนย้ายระหว่างหน่วยงานได้  และโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ 
   6) ระยะห่างจากเทศบาลถึงตัวจังหวัดไม่มากนัก (๑๒ กม.) ทําให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้               

ต่าง ๆ  ได้รวดเร็ว 
   7)  สภาพชุมชนยังมีความเป็นเมืองไม่มากนัก  ทําให้การประสานความร่วมมือหรือความร่วมมือ

ต่าง ๆ  ใช้เวลาไม่มากนักในการพัฒนาแต่ละโครงการ/กิจกรรม 

    หลักการจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ๓  ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6)  โดยมีขอบเขต 
เน้ือหาครอบคลุมในทุกตําแหน่ง ให้สอดคล้องตามแผนอัตรากําลัง  ๓  ปี ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย  
ดังต่อไปนี้   

การวิเคราะห์โครงสร้างการพฒันาบคุลากร 
โครงสร้างปจัจุบนั 

 
 
    นายกเทศมนตรี 
        วางแผน/สั่งการ/วินิจฉัย 
 
 
    หัวหน้าหน่วยงาน  สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 
 ประเมินผล  จัดทําแผน ควบคุม  ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 
    กํากับดูแล   ตามระเบียบแล้วรายงาน 
        นายกเทศมนตรี 
 
 
    ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้  ทํางานตามคําสั่ง 
    เข้าใจงานที่ปฏิบัติ  ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง 
        ตามยุทธศาสตร์ได้ 
 
 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย จะเป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรทุกส่วนต้ังแต่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน/ผู้อํานวยการกอง ทุกกอง และ
พนักงานเทศบาล/พนักงานครูเทศบาล/ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ต้องเช่ือมโยงกันเพ่ือให้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
มีคณะกรรมการทําหน้าที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหา การบรรจุและแต่งต้ัง การโอนย้าย และประเมินผล 
เพ่ือการเลื่อนระดับตําแหน่ง เลื่อนวิทยฐานะ การพิจารณาความดี ความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง 
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลแม่หล่ายที่ต้องจะปรับปรุง ดังน้ี 

/คณะกรรมการ... 
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     คณะกรรมการแผนพฒันาบคุลากร 
              - วางแผน สรรหา ประเมิลผล/รายงาน 
 
 
 
 
   

                นายกเทศมนตร ี
  - สั่งการ ติดตาม ตรวจสอบ             หัวหน้างาน 
    ให้ความเป็นธรรม    จัดทําแผนควบคุม กํากับ ดูแล 
        ส่งเสริม/สนับสนุน/ตรวจสอบ 
 
 
 
          ผูป้ฏบิตัิงาน 
     มีความรู้เข้าใจงานที่ทํา 
     - เกิดการทํางานเป็นทีม 
     - การฝึกฝนพัฒนาตนเอง 
       สนองยุทธศาสตร์ได้ 
 
 
 
 
วิสัยทัศนก์ารบรหิารงานบคุคล 
 บุคลากรของเทศบาลตําบลแม่หล่าย จะมคีุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวหน้ามั่นคง มีความรู้ความสามารถ     
มีวินัย ทํางานอย่างโปร่งใส พร้อมเต็มใจใหบ้ริการประชาชน 
 
มาตรการเสริมสร้างขวัญกาํลังใจ 

1. มีการมอบรางวัลให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ดีเด่นเป็นประจําทุกปี               
โดยมีประกาศเกียรติคุณหรือรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ปฏิบัติฯ ดังน้ี 
๑) ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
๒) มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี ชอบช่วยเหลือผู้อ่ืน 
๓) มีวินัยในการทาํงาน ประพฤติตนดี มีคุณธรรม 
๔) การอุทิศตนเสียสละเวลาให้แก่ราชการ เพ่ืองานและส่วนรวม 

2. จัดให้มีการลงช่ือเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ในวันหยุดราชการ 
3. จัดกิจกรรมทีส่นับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน การทํางานเป็นทีม เช่น 

กิจกรรม ๕ ส.  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น  แข่งขันกีฬาภายในองค์กร  กิจกรรมเล่นกีฬา
ออกกําลังกายทุกวันพุธ ฯ 

/มาตรฐาน... 
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มาตรการดําเนินการทางวินยั 

1. มอบอํานาจให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทําผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ได้ในขั้นว่ากล่าตักเตือน แล้วเสนอให้ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีทราบ 

2. มีมาตรการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครัง้ ยกเว้น
การกระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศตามระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยร้ายแรงฯ คือ 
1) การด่ืมสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ 
2) การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรยีกร้องผลประโยชน์จากประชาชนท่ีนอกเหนือจากที่กฎหมาย

หรือระเบียบกําหนด 
3) การขาดเวรยามรักษาสถานทีร่าชการจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

องค์กร 
4) การทะเลาะวิวาทกันเอง 

 

 

  
 ๔.๑ การเตรียมการและการวางแผน 
  ๑) แต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒ )  พิจารณาเหตุผลและความจําเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิ เคราะห์ ดู ว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้สําเร็จอย่าง            
มีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ โดยมีการสํารวจความต้องการจะประสงค์เข้าร่วม
ในการพัฒนาบุคลากรในด้านใดบ้างก่อน 
  ๓) วิเคราะห์ข้อมูล กําหนดประเภทของความจําเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว
และด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 ๔.๒  การดําเนินการพัฒนา 
  ๑)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจําเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรนํา
ข้อมูลเหล่าน้ันมาพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การสนับสนุนให้ได้รับการศึกษา
โดยการให้ทุนการศึกษา การให้ความรู้ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการ
สัมมนา เป็นต้น 
  ๒)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทําเป็นโครงการเพื่อดําเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอื่น หรือ
ว่าจ้างองค์กรที่มีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านเป็นผู้ดําเนินการ 
  ๓)  ให้พนักงานเทศบาลจัดทํากรอบตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการแล้วนํากรอบตัวช้ีวัดน้ัน
มาเป็นวิธีการหน่ึงในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้การปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนเป็นไปอย่าง             
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
          ๔)  เสนอรายงานผลการดําเนินตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี และผลการประเมินและ
ติดตามผลเสนอคณะกรรมการ ฯ 

 ๔.  ขั้นตอนการดําเนินงาน 
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๔.๓ การกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผล 

  ๑)  ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากร กําหนด วิธีการติดตาม ประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการด้านอ่ืนที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ  ๑  
ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 

๒)  ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มีการประเมินผลการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้ทราบถึงความสําเร็จของการพัฒนา ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 

๓)  ให้มีการสรุปผลการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลในแต่ละรอบปีงบประมาณ                
ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาบุคลากร 

 
 

  

 ๕.๑ หลักสูตรการพัฒนา 

       การกําหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณในการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ให้มีความสอดคล้องกับตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ในแต่ละสายงานที่ดํารงอยู่ตามกรอบ
แผนอัตรากําลัง  ๓  ปี  โดยกําหนดให้พนักงานเทศบาลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถ   
ในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑  ครั้ง  ดังน้ี 

        ๑)  หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
        ๒)  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 
        ๓)  หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ (คุณสมบัติส่วนตัว)   
                 ๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
        ๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

 ๕.๒ วิธีการพัฒนา 

       เทศบาลตําบลแม่หล่าย จะดําเนินการเอง เช่น การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
นอกจากนี้เทศบาลตําบลแม่หล่าย จะดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานเอกชน 
เช่น ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ที่หน่วยราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ดําเนินการ 
หรือเทศบาลตําบลแม่หล่าย เป็นผู้ดําเนินการและเชิญหน่วยงานอ่ืนเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย               
หรือหน่วยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้  ตามความจําเป็น และความเหมาะสม            
ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังน้ี  

        ๑) การฝึกอบรม 
        ๒) การศึกษาดูงาน 
  ๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
        ๔) การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
        ๕) การถ่ายทอดความรู้ในการประชุมประจําเดือน 
        ๖) การเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจัดขึ้น 
        ๗) การสอนงาน การให้คําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 

/6.เป้าหมาย... 

 ๕.  หลักสูตรและวิธีการพัฒนา 
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       บุคลากรในเทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ทุกคน  
 

   
 

       งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  เทศบาลตําบลแม่หล่าย ต้องจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจนแน่นอน โดยคํานึงถึงความ
ประหยัดคุ้มค่า  เพ่ือให้การพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

 

 
 

 
       เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตําบลแม่หล่ายทุกคน ที่ได้รับ
การพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวน  ๕  ด้าน ดังน้ี 

       ๘.๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

            เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทั่วไป เช่น หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล เป็นต้น 

       ๘.๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 

             เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตําแหน่งตําแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น การเพ่ิมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเงิน
และบัญชี งานพัสดุ งานภาษี งานก่อสร้าง งานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน และงานการเกษตร เป็นต้น 

      ๘.๓) ด้านการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ (คุณสมบัติส่วนตัว) 

            เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีความรู้เรื่องการเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
การส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การ
ทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

      ๘.๔) ด้านการบริหาร 

            เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ในรายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ และการประสานงาน เป็นต้น 

      ๘.๕) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

             เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างมีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม             
ในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และการ
ส่งเสริมให้พนักงานมีวินัยในการปฏิบัติงาน 

/ท้ังนี้... 

 ๖.  เป้าหมาย 

 ๗.  งบประมาณ 

 ๘.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาและกําหนดตัวชี้วดั 
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      ท้ังนี้ เทศบาลตําบลแม่หล่าย มีตําแหน่งท่ีปฏิบัติราชการ และต้องมีการเข้าร่วมพัฒนาบุคลากร
 ตามหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องของแต่ละตําแหน่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

สายงาน 2
นักบริหารงานท้องถ่ิน 1
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 29

นักบริหารงานท้องถ่ิน 1
สป. 6 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1
นักบริหารงานท่ัวไป 1 นักบริหารงานท่ัวไป 1
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1
เจ้าพนักงานธุรการ 1 นักทรัพยากรบุคคล 1
นักทรัพยากรบุคคล 1 จพง.ป้องกัน 1
จพง.ป้องกัน 1 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1 เจ้าพนักงานธุรการ 3

นักบริหารงานคลัง 1
คลัง 7 นักวิชาการพัสดุ 1
นักบริหารงานคลัง 1 นักวิชาการเงินและบัญชี 1
นักวิชาการพัสดุ 1 เจ้าพนักงานการเงินฯ 1
นักวิชาการเงินและบัญชี 1 เจ้าพนักงานพัสดุ 1
จพง.การเงินฯ 1 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2
จพง.พัสดุ 1 นักบริหารงานช่าง 1
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 นายช่างโยธา 2

นายช่างไฟฟ้า 1
ช่าง ๕ เจ้าพนักงานประปา 1
นักบริหารงานช่าง 1 นักบริหารงานสาธารณสุข 1
นายช่างโยธา 2 เจ้าพนักงานธสาธาณสุข 1
นายช่างไฟฟ้า 1 นักบริหารงานการศึกษา 1
เจ้าพนักงานประปา 1 นักพัฒนาชุมชน 1

นักวิชาการศึกษา 1
สาธารณสุข 3 ครู 2
นักบริหารงานสาธารณสุข 1
เจ้าพนักงานธุรการ 1
เจ้าพนักงานธสาธาณสุข 1

ศึกษา 6 มีพนักงานเทศบาล ท้ังหมด  ๒9  อัตรา ว่าง  2  อัตรา

นักบริหารงานการศึกษา 1  - ตําแหน่งท่ีว่าง ได้แก่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๑ อัตรา 

เจ้าพนักงานธุรการ 1    และครู  ๑ อัตรา
นักพัฒนาชุมชน 1  - มีจํานวน  ๒๔  สายงาน
นักวิชาการศึกษา 1
ครู 2
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  เทศบาลตําบลแม่หล่าย  ได้คํานึงถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเทศบาล พนักงานครู  
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาล ทั้งในด้านการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทั่วไป ทักษะ 
เฉพาะตําแหน่ง  ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู  ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้างของเทศบาล มีความพึงพอใจและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  สามารถปฏิบัติงาน           
ในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ โดยในระหว่างระยะเวลา  
3 ปี พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖๖6  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของ
เทศบาล จะได้รับการพัฒนาตามแผนงานการพัฒนาของเทศบาลตําบลแม่หล่าย โดยกําหนดให้พนักงาน
เทศบาลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถ ในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างน้อย ปีละ ๑  ครั้ง  ดังน้ี 

        ๑)  หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
        ๒)  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง 
        ๓)  หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ (คุณสมบัติส่วนตัว)    
                 ๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
        ๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

      
จากเทศบาลเป็นผู้จัดทําขึ้น หรือจากหน่วยงานทางราชการอื่น/เอกชน ตามความ

เหมาะสมของแต่ละตําแหน่ง  (รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวช้ีวัดแนบท้าย) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและตัวชี้วัด

๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ วิธีการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑ การประชุมพนักงาน
ประจําเดือน

เพื่อให้ความรู้ทั่วไปใน
การปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ทุกคน

เดือนละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566   - ประชุมพนักงาน
ประจําเดือน

ทุกส่วนราชการ

๒ การรับรู้นโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง และกรม ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

เพื่อให้รับรู้ถึงแนว
ทางการปฏิบัติงาน

ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ

เดือนละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566   - การเข้าร่วมประชุมที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น และ
ถ่ายทอดความรู้ในการ
ประชุมประจําเดือน

ทุกส่วนราชการ

๓ การอบรมแนวทางปฏิบัติที่
เกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้ทราบถึงแนว
ทางการจัดสรร
งบประมาณให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ปลัดเทศบาล และ
หัวหน้าส่วนราชการ

ปีละ ๒ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การเข้าร่วมอบรมที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น และ
ถ่ายทอดความรู้ในการ
ประชุมประจําเดือน

ทุกส่วนราชการ

๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ใน
ระบบหรือนอกระบบของ
บุคลากร

เพื่อให้บุคลากร       มี
ความรู้  มีการพัฒนา
การศึกษา

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
ทุกคน

ปีละ ๑ คน  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

ส่งเสริมให้เข้ารับ
การศึกษาต่อในช่วงนอก
เวลา

ทุกส่วนราชการ

รวมจํานวนโครงการแต่ละปี ๔ โครงการ



๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ วิธีการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนักบริหารงานท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นักบริหารท้องถิ่น ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๒ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนักบริหารงานทั่วไป

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นักบริหารงานทั่วไป ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๓ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๔ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนักทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นักทรัพยากรบุคคล ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๕ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนักจัดการงานทะเบียนและบัตร

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นักจัดการงาน
ทะเบียนและบัตร

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๖ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๗ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานเจ้าพนักงานธุรการ

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

เจ้าพนักงานธุรการ ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

ทุกส่วนราชการ

๘ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนักบริหารงานคลัง

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นักบริหารงานคลัง ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

กองคลัง

๙ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนักวิชาการพัสดุ

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นักวิชาการพัสดุ ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

กองคลัง

๑๐ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานเจ้าพนักงานพัสดุ

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

กองคลัง

๑๑ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นักวิชาการเงินและ
บัญชี

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

กองคลัง

๑๒ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

กองคลัง



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ วิธีการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑๓ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได้

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

กองคลัง

๑๔ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนักบริหารงานช่าง

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นักบริหารงานช่าง ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

กองช่าง

๑๕ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนายช่างโยธา

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นายช่างโยธา ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

กองช่าง

๑๖ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนายช่างไฟฟ้า

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นายช่างไฟฟ้า ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

กองช่าง

๑๗ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานเจ้าพนักงานการประปา

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

เจ้าพนักงานการ
ประปา

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

กองช่าง

๑๘ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนักบริหารงานสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นักบริหารงาน
สาธารณสุข

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๑๙ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานสัตวแพทย์

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

สัตวแพทย์ ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

๒๐ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนักบริหารงานศึกษา

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นักบริหารงานศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

กองการศึกษา

๒๑ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนักวิชาการศึกษา

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นักวิชาการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๒๒ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานนักพัฒนาชุมชน

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นักพัฒนาชุมชน ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๒๓ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานครูผู้ดูแลเด็ก

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

ครูผู้ดูแลเด็ก ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

กองการศึกษา

๒๔ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับสาย
งานตรวจสอบภายใน

เพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะในสายงาน

นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การ
ประชุม/การสัมมนา

สํานัก
ปลัดเทศบาล

รวมจํานวนโครงการแต่ละปี ๒๔ โครงการ



๓) ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบอื่น (คุณสมบัติส่วนบุคคล)

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑ การให้ความรู้เกี่ยวกับ
บุคลิกภาพ

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และ
ช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างทุกคน

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ใน
หน่วยงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น

ทุกส่วนราชการ

๒ การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
สื่อความหมายในการทํางาน

เพื่อพัฒนาการสื่อความหมาย
ในการทํางาน

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างทุกคน

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ใน
หน่วยงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น

ทุกส่วนราชการ

๓ การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย

เพื่อพัฒนาการเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างทุกคน

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ใน
หน่วยงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น

ทุกส่วนราชการ

รวมจํานวนโครงการแต่ละปี ๓ โครงการ

วิธีการที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด



๔) ด้านการบริหาร

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

๑ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานท้องถิ่น

เพื่อพัฒนาแนวทางในการ
บริหารงานท้องถิ่น ของเทศบาล

ปลัดเทศบาล ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การประชุม/
การสัมมนา ที่หน่วยงานอื่น
จัดขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๒ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานทั่วไป

เพื่อพัฒนาแนวทางในการ
บริหารงานทั่วไป ของสํานัก
ปลัดเทศบาล

หัวหน้าสํานัก
ปลัดเทศบาล

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การประชุม/
การสัมมนา ที่หน่วยงานอื่น
จัดขึ้น

สํานัก
ปลัดเทศบาล

๓ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานคลัง

เพื่อพัฒนาแนวทางในการ
บริหารงานกองคลัง

ผู้อํานวยการกองคลัง ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การประชุม/
การสัมมนา ที่หน่วยงานอื่น

้

กองคลัง

๔ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานช่าง

เพื่อพัฒนาแนวทางในการ
บริหารงานกองช่าง

ผู้อํานวยการกองช่าง ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การประชุม/
การสัมมนา ที่หน่วยงานอื่น
จัดขึ้น

กองช่าง

๕ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานสาธารณสุข

เพื่อพัฒนาแนวทางในการ
บริหารงานกองสาธารณสุข  
และสิ่งแวดล้อม

ผู้อํานวยการกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การประชุม/
การสัมมนา ที่หน่วยงานอื่น
จัดขึ้น

กองสาธารณสุข

๖ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานศึกษา

เพื่อพัฒนาแนวทางในการ
บริหารงานกองการศึกษา

ผู้อํานวยการกอง
การศึกษา

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การประชุม/
การสัมมนา ที่หน่วยงานอื่น

้

กองการศึกษา

๗ การบริหารที่เกี่ยวกับ
สวัสดิการของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อรับทราบถึงสวัสดิการของ
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างทุกคน

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การประชุม/
การสัมมนา ที่หน่วยงานอื่น
จัดขึ้น

กองคลัง และ   
  สํานัก
ปลัดเทศบาล

๘ การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานและการบริหารคน
ในองค์กร

เพื่อรับทราบถึงแนวทางในการ
บริหารงานและบริหารคนใน
องค์กร

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง พนักงาน
จ้างทุกคน

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การฝึกอบรม/การประชุม/
การสัมมนา ที่หน่วยงานอื่น
จัดขึ้น

ทุกส่วนราชการ

รวมจํานวนโครงการแต่ละปี ๘ โครงการ

วิธีการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด



๕) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม

ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑ ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม

เพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างทุกคน

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

จัดกิจกรรมในช่วงเข้าพรรษา ทุกส่วนราชการ

๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
บุคลากรในหน่วยงาน

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างทุกคน

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ใน
หน่วยงานหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่
หน่วยงานอื่นจัดขึ้น

ทุกส่วนราชการ

๓ การให้ความรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรม และจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน

เพื่อพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างทุกคน

ปีละ ๑ ครั้ง  พ.ศ. 2564 - 2566  ตามเทศบัญญัติ
เทศบาลกําหนด

การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ใน
หน่วยงาน

ทุกส่วนราชการ

รวมจํานวนโครงการแต่ละปี ๓ โครงการ

วิธีการที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด
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