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คํานํา 

 
แผนพัฒนาบุคลากรระยะ  ๓  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3 )  ของเทศบาลตําบลปาปองฉบับน้ี  

จัดทําข้ึนภายใตกรอบยุทธศาสตรและแผนอัตรากําลัง  ๓  ป ( พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3)  โดยไดจัดใหมีการประชุม
ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวของ  เพื่อรวบรวมขอมูลจากทุกสวนราชการของเทศบาลตําบล
ปาปอง  ซึ่งทําใหไดขอมูลที่สามารถนํามาใชในการจดัทําแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เปนระบบ  ไดแก  
การวิเคราะหภาระงานเพื่อประกอบการวิเคราะหอัตรากําลัง  การสํารวจความตองการฝกอบรมของบุคลากร 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผูใชบรกิาร 
ตลอดจนขอสรุปจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม 
           

คณะผูบริหารเทศบาลตําบลปาปอง หวังเปนอยางย่ิงวา หากไดดําเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรน้ีแลว บุคลากรของเทศบาลตําบลปาปอง จะเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจของประชาชน 
สามารถสรางผลงานที่ดีมีมาตรฐานใหแกเทศบาลตําบลปาปองได  จึงขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของและจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖3) ไว ณ ที่น้ี 
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สวนท่ี ๑ 

หลักการและเหตุผล 
 ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค
ใหม  ผู นําหรือผูบริหารองคการตางๆ  ตองมีความต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ    
โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน เพื่อแสวงหา
รูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรูภายในองคการ เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู ที่มีอยูภายในองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑  ระบุ ดังน้ี 
 “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ    สรางวิสัยทัศนและปรบัเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน   ทั้งน้ี เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ” 
 “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเช่ียวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีจะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม    จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบยีบแบบแผนทีว่างไว   ต้ังแตอดีตจนตอเน่ือง
ถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
 ๒.  ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง   รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
 ๓.  ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามีความสามารถ 
ในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
 ๔.  ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน เพื่อการ
นํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล และแกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับปจจุบัน ได กําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ พัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา น้ัน ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก  
 (1) ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เชน 
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของานนโยบายตาง ๆ เปนตน  
 (2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานของตําแหนงหน่ึงตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง  



 (3) ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เชน ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน  
 (4) ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกทีดี่ สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับ บุคคลอื่น
ไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสราง
สุขภาพอนามัย เปนตน  
 (5) ดานศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ ปฏิบัติงาน 
เชน จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยางมีความสุข
เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน  
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลปาปอง จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป 
2561-2563 ข้ึน เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล ของ
ผูบริหารอีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากร เทศบาล
ตําบลปาปองในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให
สอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําป 2561-2563 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวัด
เชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี ๒ 
วัตถุประสงค 
 ๑.  เพื่อนําความรูที่มีอยูภายนอกองคกรมาปรบัใชกับเทศบาลตําบลปาปอง 
 ๒.  เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง  
               ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลตําบลปาปอง 
 ๓.  เพื่อใหบุคลากรของเทศบาลตําบลปาปอง ปฏิบัติงานอยางมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลมากทีสุ่ด 
 ๔.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมทีักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังน้ี 
  4.๑  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  4.๒  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง   
  4.๓  ดานการบรหิาร 
  4.๔  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
  4.๕  ดานศีลธรรมคุณธรรม 
 5.  เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลกูจางประจํา พนักงานครเูทศบาลและพนักงานจางทุกคนไดรับการพฒันา
ในดานความรู ความสามารถ ทักษะ และวีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รบัผิดชอบ 
 6.  เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลกูจางประจํา พนักงานครเูทศบาลและพนักงานจางทุกคน ไดรับการ
พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 

เปาหมายของการพัฒนา 
 ๑. เปาหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสงักัดเทศบาลตําบลปาปอง ประกอบดวย พนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  

๒. เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  2.1  เพื่อใหพนักงานเทศบาล ตําแหนงสายงานบริหารทุกคน จะตองไดรบัการพัฒนาในแตละ

ปอยางนอย 1 หลักสูตร 
  2.2  พนักงานเทศบาลตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ พนักงานครูเทศบาล จะตองไดรับการพัฒนา

ในแตละป อยางนอย 1 หลักสูตร 
  2.3  ลูกจางประจํา/พนักงานจาง จะตองไดรับการพฒันาในแตละปอยางนอย 1 หลกัสูตร 

วิสัยทัศน  พนัธกิจ การพฒันาทรพัยากรบคุคล เทศบาลตําบลปาปอง 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลปาปอง ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย     
เชิงกลยุทธ และยุทธศาสตรในการพัฒนากําลังคน เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในสังกัด ดังน้ี 

วิสัยทัศน 
บริหารงานโดยใชระบบคุณธรรมเปนพื้นฐาน เพื่อพัฒนาและรักษาไวซึ่งบุคลากรที่เปนคนเกง คนดี มีคุณภาพ
และมีคุณธรรม 

พันธกิจ 
1. บริหารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความรู ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคงและ
ความเปนกลางทางการเมืองเปนพื้นฐาน 
2.  พัฒนาบุคลากรในสวนราชการตาง ๆ ใหมีภาวะความเปนผูนําสูงในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 



3.  สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรในสังกัด เปนคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่ยอรับของสังคมและชุมชน 
โดยนําหลักคุณธรรม จรยิธรรม มาเปนเครื่องมือชวยในการปฏิบัติงาน 
4.  สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรในสังกัด เปนผูมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อใหการปฏิบัติงาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5.  สงเสริม สนับสนุน ใหบุคลากรในสังกัด  เปนผูมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง 

เปาหมายเชิงกลยุทธ 
- บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลปาปอง สามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ (Knowledge 

Worker) สอดคลองกับการพัฒนาระบบราชการ 
- ระบบการพัฒนากําลังคนของเทศบาลตําบลปาปอง มีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการ

พัฒนาบุคลากร ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- วิชาการและระบบสารสนเทศการฝกอบรมมคุีณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพยีงพอ 
- กระบวนการเรียนรูของบุคลากรสังกัด เทศบาลตําบลปาปอง มีความตอเน่ือง สามารถสราง

องคความรูและเผยแพรตอสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน 

1.๑  พัฒนาความรูในองคกร  
 
1.๒  การจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหนวยงานตาง ๆ ใน  
       สังกัด เทศบาลตําบลปาปอง 
1.๓  การบรหิารงานบุคคล 
1.๔  พัฒนาขาราชการในสงักัดเทศบาลตําบลปาปอง 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม 
๒.๑ การฝกอบรมบุคลากรตามความจําเปน (หลักสูตรของกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน) 
๒.๒ แผนงานฝกอบรมบุคลากรในสงักัดหนวยงานตางๆ (หลกัสูตรเฉพาะตําแหนง) 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (learning Organization) 
๓.๑ การจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและการพฒันากําลงัคน 
๓.๒ การสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนากําลังคนเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร

จังหวัดและใหสอดคลองกบัแผนพฒันาของทองถ่ิน 
 

การวิเคราะหการจัดทําแผนพฒันาบคุลากรดวยเทคนคิ SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Sterngths : S) 
 1.  มีการทํางานเปนทีม มีความรูและทักษะในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 2.  บุคลากรในหนวยงานมีความต้ังใจที่จะใหบริการประชาชน 
 3.  บุคลากรในสังกัดมโีอกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางทัว่ถึง มีการติดต้ังระบบอินเตอรเน็ตภายใน
สํานักงานไดอยางสะดวก และรวดเร็ว 
 4.  มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

จุดออน (Weaknesses : W) 



 1.  ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการทํางานเน่ืองจากมีอัตราวางตามกรอบอัตรากําลังและได
ดําเนินการสรรหาแตไมมีผูมาดํารงตําแหนง ซึ่งถือไดวาเปนสิ่งสําคัญในการทํางาน 
 2.  พนักงานเทศบาลบางรายตองรับผิดชอบงานหลายดานเน่ืองจากมีอัตราวางตามกรอบอัตรากําลังทํา
ใหเกิดภาวะงานลนคนทําใหการปฏิบัติงานเกิดความลาชา  
 3.  ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 

โอกาส (Opportunities : O) 
 1.  เทศบาลตําบลปาปองมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วข้ึน
สามารถตอบสนองตอการใหบริการประชาชนไดเปนอยางดี 
 2.  พนักงานเทศบาลมีความกาวหนาตามสายงาน 
 3.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศึกษาดูงาน 

อุปสรรค (Threats : T) 
 1.  เทศบาลตําบลปาปอง มีอัตราวาง จํานวน 5 ตําแหนง ซึ่งเปนตําแหนงที่มีความสําคัญ โดยผูที่
ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติไมมีความรูเฉพาะดาน จึงอาจทําใหการปฏิบัติงานไมถูกตองและไมเปนไปตามระเบียบ 
 2.  พนักงานเทศบาลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน 
 3.  ระเบียบ กฎหมาย ไมเอื้อตอการปฏิบัติงาน 
 4.  งบประมาณในการพัฒนามีไมเพียงพอ จึงมุงเนนในดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน มากกวา
การพัฒนาคน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนท่ี ๓ 

หลักสูตรการพัฒนา 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล และแกไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับปจจุบัน ได กําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ พัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติหนาที่
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา น้ัน ตองพัฒนาทั้ง 5 ดาน ไดแก  

1.  ดานความรูทั่วไปในการปฏิบั ติงาน ไดแก  ความรูที่ เกี่ยวของกับการปฏิบั ติงานโดยทั่วไป            
เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตาง ๆ เปนตน 

2.  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของตําแหนงหน่ึงตําแหนงใดโดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานพิมพดีด งานดานชาง 

3. ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เชน ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 

4.  ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก การชวยเสริมบุคลิกภาพที่ดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับ
บุคคลอื่นไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและ สื่อความหมาย   
การเสริมสรางสุขภาพอนามัย เปนตน 

5.  ดานศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เชน 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยางมี
ความสุข 

ดังน้ัน จึงใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ไดรับการพัฒนา
ทักษะ ความรูความสามารถ การฝกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางนอย 1 หลักสูตร หรือ
หลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตําแหนง 

เทศบาลตําบลปาปอง  กําหนดหลักสูตรการพัฒนาสําหรับบุคลากรในแตละตําแหนงตองไดรับการ
พัฒนาอยางนอยในหลกัสูตรหน่ึงหรือหลายหลักสูตร ดังน้ี 

3.1  สายงานผูบริหาร  ประกอบดวยหลักสูตร 
 -  หลักสูตรดานการบริหาร 
 -  หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 
3.2  สายงานผูปฏิบัติ 
 -  หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
 -  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
 -  หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 
3.3  สายงานลูกจางประจํา/พนักงานจาง 
 - หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
 - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
 - หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะแตละตําแหนง 
 - หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 

 
 



สวนท่ี ๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

  เทศบาลตําบลปาปอง เปนหนวยงานดําเนินการเองหรืออาจดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยวิธีการใดวิธีการ 
  1.  การปฐมนิเทศ  จะดําเนินการกอนที่จะมีการมอบหมายงานใหปฏิบัติหนาที่ ทั้งพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางที่ไดรับการบรรจุแตงต้ังใหม 
  2.  การฝกอบรม  ดําเนินการโดยเทศบาลตําบลปาปองจัดทําหลักสูตรอบรมเองหรือโดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือสวนราชการอื่นที่จัดทําหลักสูตรการ
ฝกอบรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่และลักษณะงานที่เกี่ยวของ 
  3.  การศึกษาหรือดูงาน เทศบาลตําบลปาปองจัดทําหลักสูตรการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูใน
ดานตาง ๆ ใหแกพนักงาน เจาหนาที่ และการศึกษาดูงานหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําประสบการณใน
การศึกษาดูงานในที่ตาง ๆ มาปรับใชกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลปาปอง 
  4.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดสงบุคลากรเขารับการประชุมเชิงปฏิบัติการในดานตาง ๆ    
เพื่อเพิ่มพูนความรู และประสบการณในการปฏิบัติงานใหม ๆ รวมถึงระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่ไดมีการ
เปลี่ยนแปลง 
  5.  การสอนงาน การใหคําปรึกษา หรือวิธีการอื่นดวยวิธีที่ เหมาะสม ทําโดยหัวหนางาน 
หัวหนาสวนราชการที่ไดรับมอบหมาย หรือใหผูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานในดานน้ัน ๆ เปนผูสอนงาน
ใหแกพนักงาน เจาหนาที่ ที่ยังไมเคยไดปฏิบัติงานในดานน้ัน ๆ รวมถึงใหคําปรึกษา ปญหาในการปฏิบัติงานตาง 
ๆ เพื่อนํามาปรับใชกับการปฏิบัติงาน 

                   ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา 
               1. ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕61 
  2.  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
  3.  ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖3 

                    โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                    เทศบาลตําบลปาปอง  จึงไดจัดทําโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการตาง ๆ ในภาคผนวก 

 
 
 

 

 
 
 



สวนท่ี  5 
การติดตามและประเมินผล 

 1.  กําหนดใหผูเขารับการฝกอบรมพัฒนาตองทํารายงานผลการเขาอบรมพัฒนา ภายใน 7 วันทําการ 
นับแตวันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอตอผูบังคับบญัชาตามลําดับจนถึงนายกเทศมนตร ี
 2.  ใหผูบังคับบญัชาทําหนาที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกอน
และหลังการพฒันาตามขอ 1 
 3.  นําขอมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกาํหนดหลักสูตรอบรมใหเหมาะสมกับความ
ตองการตอไป 
 4.  ผูบังคับบัญชา นําผลการประเมินไปพิจารณา ในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธ์ิ
ของการปฏิบัติงาน 
 5.  ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Local Performance 
Assessment : LPA) โดยผลคะแนนตองผานการประเมินตัวช้ีวัดไมนอยกวารอยละ 60  
      ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลปาปอง ประกอบดวย 

 ๑.  นายกเทศมนตร ี    ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดเทศบาล     กรรมการ 
 3.  ผูอํานวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
 ๓.  ผูอํานวยการกองคลัง            กรรมการ 
 ๔.  ผูอํานวยการกองชาง            กรรมการ 
 ๕.  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   กรรมการ/เลขานุการ 
 ๖.  นักทรัพยากรบุคคล    ผูชวยเลขานุการ 
  

 ใหคณะกรรมการ  มีหนาที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบล
ปาปอง กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ อยางนอยปละ ๑  ครั้ง แลว
เสนอผลการติดตามประเมินผลตอนายกเทศมนตรีตําบลปาปอง ทราบ 

 นําผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดหลักสูตร 
วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความตองการของบุคลากรในหนวยงานตอไป 

 บทสรปุ 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลปาปอง สามารถปรับเปลี่ยน 
แกไข เพิ่มเติมใหเหมาะสมไดตามระเบียบ กฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม 
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถายโอน  อาจเปนเหตุให
การพัฒนาบุคลากรบางตําแหนงที่จําเปนไดรบัการพัฒนามากกวา และภารกิจบางประการที่ไมมีความจําเปนอาจ
ตองทําการยุบ หรือปรับโครงสรางหนวยงานใหมใหครอบคลุมภารกิจตางๆ ใหสอดคลองกับนโยบายถายโอนงาน
สูทองถ่ินใหมากที่สุด บุคลากรที่มีอยูจึงตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ    
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 

 

 
 



ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
 

 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ งบประมาณ 

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา 

ป ๒๕61 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕62 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕63 
(จํานวน

คน) 

เทศบาล 
ดําเนินการ

เอง 

สงฝกอบรม
กับหนวยงาน

อื่น 
1 หลักสูตรเก่ียวกับปลัดเทศบาล หรือ

หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของปลัดเทศบาลใหมีทักษะ ความรู 
และความเขาใจในการบริหารงาน
มากยิ่งขึ้น 

ปลัดเทศบาล  ไดรับ
การฝกอบรม     ๑ 
ครั้ง/ป 
 

ตามรายจาย
ของแตละ 
หลักสูตรหรือ
โครงการ 

1 1 1  / 

2 หลักสูตรเก่ียวกับหัวหนาสํานักปลัด
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหนาสํานักปลัด ใหมีทักษะ 
ความรู และความเขาใจในการ
บริหารงานในหนาที่ 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

หัวหนาสํานักปลัด 
ไดรับการฝกอบรม ๑ 
ครั้ง/ป 
 

ตามรายจาย
ของแตละ 
หลักสูตรหรือ
โครงการ 

1 1 1  / 

3 หลักสูตรเก่ียวกับผูอํานวยการกอง
คลังหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหนาสวนราชการแตละสวน 
ใหมีทักษะ ความรู  
และความเขาใจในการบริหารงาน
ในหนาที่ 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

หัวหนาสวนราชการ
แตละสวนไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 

ตามรายจาย
ของแตละ 
หลักสูตรหรือ
โครงการ 

1 1 1  / 

4 หลักสูตรเก่ียวกับผูอํานวยการกอง
ชางหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหนาสวนราชการแตละสวน 
ใหมีทักษะ ความรู  
และความเขาใจในการบริหารงาน
ในหนาที่ 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

หัวหนาสวนราชการ
แตละสวนไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 

ตามรายจาย
ของแตละ 
หลักสูตรหรือ
โครงการ 

1 1 1  / 

 
 
 



 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ งบประมาณ 

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา 

ป ๒๕61 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕62 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕63 
(จํานวน

คน) 

เทศบาล 
ดําเนินการ

เอง 

สงฝกอบรม
กับหนวยงาน

อื่น 
5 หลักสูตรผูอํานวยการกองการศึกษา

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน
ของหัวหนาสวนราชการแตละสวน 
ใหมีทักษะ ความรู  
และความเขาใจในการบริหารงาน
ในหนาที่ 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

หัวหนาสวนราชการ
แตละสวนไดรับการ
ฝกอบรม ๑ ครั้ง/ป 
 

ตามรายจาย
ของแตละ 

หลักสูตรหรือ
โครงการ 

1 1 1  / 

6 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิเคราะห
นโยบายและแผนหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น  

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

40,000 1 1 1  / 

7 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น  

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

40,000 1 1 1  / 

8 หลักสูตรเก่ียวกับนักทรัพยากร
บุคคลหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น  

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

40,000 1 1 1  / 

9 หลักสูตรเก่ียวกับนิติกรหรือหลักสูตร
อ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น  

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

40,000 1 1 1  / 

 
 
 



 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ งบประมาณ 

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา 

ป ๒๕61 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕62 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕63 
(จํานวน

คน) 

เทศบาล 
ดําเนินการ

เอง 

สงฝกอบรม
กับหนวยงาน

อื่น 
10 หลักสูตรเก่ียวกับนักพัฒนาชุมชน

หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น  

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

40,000 1 1 1  / 

11 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการการเงิน
และบัญชีหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น  

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

40,000 1 1 1  / 

12 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการจัดเก็บ
รายไดหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น  

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

40,000 1 1 1  / 

13 หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานพัสดุ
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น  

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

30,000 1 1 1  / 

14 หลักสูตรเก่ียวกับชางโยธา/นายชาง
โยธาหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น  

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

30,000 1 1 1  / 

15 หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น  

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

30,000 1 1 1  / 

 



 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ งบประมาณ 

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา 

ป ๒๕61 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕62 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕63 
(จํานวน

คน) 

เทศบาล 
ดําเนินการ

เอง 

สงฝกอบรม
กับหนวยงาน

อื่น 
16 หลักสูตรเก่ียวกับเจาพนักงาน

สาธารณสุขหรือหลักสูตรอ่ืนที่
เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิง่ขึ้น 

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

30,000 1 1 1  / 

17 หลักสูตรเก่ียวกับนักวิชาการคลัง
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

30,000 1 1 1  / 

18 หลักสูตรเก่ียวกับครูผูดูแลเด็กหรือ
หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

30,000 1 1 1  / 

19 หลักสูตรเก่ียวกับผูดูแลเด็ก        
หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

 1 1 1  / 

20 หลักสูตรเก่ียวกับพนักงานจางแตละ
ตําแหนงหรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรูและความ
เขาใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานแตละระดับแตละตําแหนง
ใหสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น 

พนักงานจาง ไดรับ
ฝกอบรม  
1 ครั้ง/ป 

 

30,000 1 1 1  / 

 
 
 



 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ งบประมาณ 

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา 

ป ๒๕61 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕62 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕63 
(จํานวน

คน) 

เทศบาล 
ดําเนินการ

เอง 

สงฝกอบรม
กับหนวยงาน

อื่น 
21 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ

ระดับปริญญาตร ี
เพื่อใหพนักงานไดมีความรูที่เพิ่มขึ้น
และนําความรูมาพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตอไป 

สนับสนุนใหพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ไดรับ
การศึกษาตอในวุฒิที่
สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูน
ความรู และ
ความกาวหนาใน
หนาที่การงาน 

- / / / 

  

22 การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอ 
ระดับปริญญาโท 
 

เพื่อใหพนักงานไดมีความรูที่เพิ่มขึ้น
และนําความรูมาพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตอไป 

สนับสนุนใหพนักงาน
เทศบาล พนักงานครู 
ลูกจางประจํา และ
พนักงานจาง ไดรับ

การศึกษาตอในวุฒิที่
สูงขึ้นเพื่อเพิ่มพูน

ความรู และ
ความกาวหนาใน
หนาที่การงาน 

- / / / 

  

 
 
 
 
 
 



 
 

ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค การดําเนินการ งบประมาณ 

ปงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝกอบรม/พัฒนา 

ป ๒๕61 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕62 
(จํานวน

คน) 

ป ๒๕63 
(จํานวน

คน) 

เทศบาล 
ดําเนินการ

เอง 

สงฝกอบรม
กับหนวยงาน

อื่น 
23 การสงเสริมระบบคุณธรรมจรยิธรรม 

 
เพื่อใหพนักงานไดมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ผูบริหารมีวิธีการ
พิจารณาความดีความชอบอยาง
เปนธรรม โดยนําหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู ความสามารถ มา
ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้ง
พนักงานนําระบบคุณธรรม 
จริยธรรม มาปฏิบัติงาน ซ่ึงจะชวย
สงเสริมใหองคกรมีการพัฒนาอยาง
เปนระบบ พนักงานปฏิบัติงานอยาง
มีความสุข ทําใหผลิตผลที่ออกมามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

พนักงานเทศบาล 
ไดรับฝกอบรม 1 
ครั้ง/ป 
 

20,000 28 28 28 /  
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