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  การบริหารงานเทศบาลให้ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที ่กำหนดไว้ 
ตลอดจนนโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลได้นั้น บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่งในการ
บริหารและนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ จึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุก
ด้าน เท่าที่กำลังความสามารถของเทศบาลและบุคลากรจะทำได้  เทศบาลตำบลจุน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้น
ไว้  เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดทุกตำแหน่งทุกสายงาน โดยมีห้วงระยะเวลาของแผน  3  ปี   

  เทศบาลตำบลจุน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลนี้แล้ว 
บุคลากรของเทศบาล จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่
เทศบาลตำบลจุน ได้  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรไว้ ณ ที่นี้ 
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1.  หลักการและเหตุผล 

 1.1 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545 (แก้ไขเพิ่มเติม) หมวด 14 ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ข้อ 288-326 กำหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงาน
ที่ดี โดยเทศบาลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กำหนด เช่น 
การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละ
เทศบาล กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การ
พัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ และอาจจะ
กระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) เทศบาลต้น
สังกัด หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการ
อ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

          1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2545 ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 299 กำหนดให้
เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกำหนดตาม
กรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด โดยให้กำหนด
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของเทศบาล นั้น 

ในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา (ก.ท.จ.พะเยา) กำหนด  โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาบุคลากร มี
ระยะเวลา 3 ป ีตามกรอบของ แผนอัตรากำลังของเทศบาลนั้น  ๆ         

          เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  จึงได้จัดทำแผนพัฒนา
บุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ พัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของ
บุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย 
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2.  ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

2.1 การพัฒนาบุคลากร 
            เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  เนื่องจากความเจริญของวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจน
เทคนิคในการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คนที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ในสมัยหนึ่ง ก็อาจ
กลายเป็นคนที่หย่อนความสามารถไปในอีกสมัยหนึ่งก็ได้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
หน้าที่อยู่เสมอ ไม่ว่าวิทยาการและหน้าที่ความรับผิดชอบจะได้เปลี่ยนแปลงไป 

2.2 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาบุคลากร มีความหมายตรงกับคำว่า Development of Personnel 

            พนัส หันนาคินทร์ (2526 : 133) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรว่าประสิทธิผลของโรงเรียน
ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานย่อมจะเพ่ิมขึ้นจากการที่ระบบโรงเรียนให้
โอกาสแก่เขาท่ีจะพัฒนาวิจัยความสามารถที่มีอยู่ในตัวของเขาแต่ละคนการพัฒนาบุคลากรเป็นกิจกรรมที่จะต้องกระทำ
ตั้งแต่แรกเข้ามาทำงานถึงเวลาที่จะต้องออกจากงานไปตามวาระ 
            ประชุม รอดประเสริฐ (2528 : 132) ได้สรุปแนวคิดของนักวิชาการบริหารต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ตลอดจนทัศนคติ อันจะ
เป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจำแนกออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภท คือ 
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและการพัฒนาตนเอง 
            สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2522 :80) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการทำงานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงานอันจะ
เป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการที่จะสร้างเสริมและ
เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทำงานอัน
จะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน 
            นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2525 : 208-209) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า เป็น
กระบวนการเพ่ิมพูนความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการให้แนวความคิด
ใหม่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดีข้ึน 
 

          โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู้
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีข้ึนเพ่ือให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงาน
ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร 
สมพงค์ เกษมสิน (2513 : 534-535) ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากรไว้  2 

ประการ คือ 
            1. ความมุ่งหมายขององค์การ (institutional objectives) เป็นความมุ่งหมายที่เน้นหนักในแง่ของ
ส่วนรวม ได้แก่ 
                    1.1 เพ่ือสร้างความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
                    1.2 เพ่ือเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานที่ดีที่สุด 
                    1.3 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด 
                    1.4 เพ่ือลดความสิ้นเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุในการทำงาน 
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                    1.5 เพ่ือจัดวางมาตรฐานในการทำงาน 
                    1.6 เพ่ือพัฒนาฝีมือในการทำงานของบุคคล 
                    1.7 เพ่ือพัฒนาการบริหารโดยเฉพาะการบริหารด้านบุคคลให้มีความพอใจ 
                    1.8 ฝึกฝนคนไว้เพ่ือความก้าวหน้าของงานและการขยายองค์การ 
                    1.9 สนองบริการอันมีประสิทธิภาพแก่สาธารณะและ/หรือผู้มาติดต่อ 

           2. ความมุ่งหมายส่วนบุคคล (employee objectives) หมายถึง ความมุ่งหมายของข้าราชการ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่ในองค์การหรือหน่วยงาน ความมุ่งหมายส่วนบุคคลนี้ ได้แก่ 
                    2.1 เพ่ือความก้าวหน้าในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง 
                    2.2 เพ่ือพัฒนาท่าที บุคลิกภาพในการทำงาน 
                    2.3 เพ่ือพัฒนาฝีมือในการทำงานโดยการทดลองปฏิบัติ 
                    2.4 เพ่ือฝึกฝนการใช้พินิศจัยในการตัดสินใจ 
                    2.5 เพ่ือเรียนรู้งานและลดการเสี่ยงอันตรายในการทำงาน 
                    2.6 เพ่ือปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้น 
                    2.7 เพ่ือส่งเสริมและสร้างขวัญในการทำงาน 
                    2.8 เพ่ือเข้าใจนโยบายและความมุ่งหมายขององค์การที่ปฏิบัติงานอยู่ให้ดีขึ้น 
                    2.9 เพ่ือให้มีความพอใจในการปฏิบัติงาน 

หลักการพัฒนาบุคลากร จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
            1. ควรตอบสนองความต้องการขององค์การ 
            2. ควรมีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากร 
            3. ควรตอบสนองความต้องการของบุคลากร 
            4. ควรสนองความต้องการของชุมชนที่องค์การนั้นตั้งอยู่ 
            การพัฒนาบุคลากร นับเป็นกระบวนการที่มีความจำเป็นมากในการบริหารงานบุคลากรและเป็น
กระบวนการที่จะต้องกระทำต่อเนื่องกันไปตลอดระยะเวลาที่องค์การดำเนินอยู่ซึ่งมีวิธีการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละหน่วยงาน 

กระบวนการพัฒนาบุคลากร  
   กระบวนการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรนั้น สามารถแบ่งการดำเนินการเป็นขั้นตอนได้ 4 
ขั้นตอน คือ  
            1. การหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคคล หรือหาปัญหาที่ต้องแก้โดยวิธีการพัฒนาบุคคล 
            2. การวางแผนในการพัฒนาบุคคล  
            3. การดำเนินการในการพัฒนาบุคคล 
            4. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคคล 

            ซึ่งกระบวนการในพัฒนาบุคคล และข้ันตอนนี้เป็นกระบวนการดำเนินการที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้อง
ดำเนินการ จะขาดเสียมิได้และในการพัฒนาบุคลากรนั้นจะต้องดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวนี้อย่างสอดคล้อง
ต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการหาความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร การวางแผนในการพัฒนา
บุคลากร การดำเนินการพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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            1. การหาความจำเป็น ในการพัฒนาบุคลากร หรือหาปัญหาที่จะต้องพัฒนาบุคลากร การสำรวจความ
ต้องการบุคลากรนั้น ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์ (2539 : 63) ได้เสนอแนะว่า องค์การพึงกระทำเป็นระยะเพ่ือทราบระดับ
ความต้องการว่าสูงพอนำไปทำโปรแกรมข้ึนหรือไม่ ที่น่าสนใจคือบุคลากรได้ร่วมในการพัฒนาบุคลากรอยู่ด้วย ซึ่งแนวโน้ม
จะเกิดความพึงพอใจสูงและมีระดับขวัญสูงในการปฏิบัติงานตามมา  
            2. การวางแผน ในการพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรมที่ต้องกำหนดในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอยู่
หลายประการ เช่น จะจัดโปรแกรมอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร เรื่องอะไรควรอยู่ในการวางแผนระยะยาว อะไรเป็นสิ่งที่ต้อง
รีบทำ สิ่งที่อาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนที่มีอะไรบ้าง ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นจะมีวิธีการขจัดปัญหานั้น
อย่างไร ตลอดจนการวางแผนในด้านการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการบริหาร การพัฒนาบุคลากรการกำหนดตัวบุคลากรที่จะ
รับผิดชอบ การวางแผนในการพัฒนาบุคคลนั้นโดยทั่วไปจะดำเนินการ ดังนี้ 
                  2.1 การกำหนดขอบข่ายของการพัฒนากำลังคน โดยกำหนดว่าจะพัฒนากำลังคนโดยวิธีการใดบ้าง
เพ่ือที่จะแก้ปัญหาของหน่วยงานโดยกำหนดเป็นงานหรือโครงการ เช่น การฝึกอบรม การส่งบุคคลไปศึกษา ฝึกอบรม ดู
งาน การพัฒนาโดยกระบวนการปฏิบัติงาน การพัฒนาด้วยตนเอง การพัฒนาทีมงานหรือพัฒนาองค์การ 
                  2.2 การวางแผนดำเนินการพัฒนาบุคคล ในแต่ละวิธีหรือในแต่ละเรื่อง กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย 
ขั้นตอนในการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนว่าจะดำเนินการเมื่อไร 
                  2.3 กำหนดผู้รับผิดชอบว่ามีผู้ใดรับผิดชอบงานใด อย่างไร 
                  2.4 กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายว่า ในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละเรื่องหรือแต่ละโครงการจะใช้
งบประมาณจากหมวดไหน จำนวนเท่าไร 
                  2.5 กำหนดระบบ วิธีการติดตาม และประเมินผล ในการพัฒนาบุคคลว่าจะติดตามผลและประเมินผล
อย่างไร 
                  2.6 จัดทำโครงการและเสนอผลมีอำนาจเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ 
            3. การดำเนินการพัฒนาบุคคล เป็นการดำเนินการพัฒนาบุคคลตามที่ได้วางแผนไว้ตามระยะเวลา หรือ
ปฏิทินการปฏิบัติงานที่กำหนด 
            4. การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลการพัฒนากำลังคนวิธีต่าง ๆ ตามแผนที่
กำหนดไว้ว่าได้ดำเนินการไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้แค่ไหน การติดตามและประเมินผลงาน
นั้น อาจดำเนินการได้เป็นสามระยะคือ 
                  4.1 การติดตามและประเมินผล ในระหว่างการดำเนินการพัฒนาบุคลากร 
                  4.2 ประเมินผล หลังจากการเสร็จสิ้นการพัฒนาบุคลากร หรือหลังจากสิ้นสุดโครงการ 
                  4.3 การติดตาม และประเมินผล ภายหลังจากท่ีบุคคลนั้นเสร็จสิ้นจากการกลับไปปฏิบัติงานในระยะ
หนึ่ง เพ่ือจะได้ทราบว่าผู้นั้นได้นำผลการพัฒนาบุคลากรไปใช้ประโยชน์แก่เขาอย่างไรบ้าง 
         
            กล่าวโดยสรุป กระบวนการในการพัฒนาบุคลากรนั้นเป็นไปในลักษณะของกระบวนการบริหารงาน
บุคคล หรือการบริหารงานด้านต่าง ๆ ทั่วไป แต่ได้มีบางขั้นตอนที่แยกออกมาให้เด่นชัดขึ้น เพ่ือจะดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น 
เทศบาลตำบลจุน ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถให้
เหมาะสมในการนำไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค ์

         3.1  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
วิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
  3.2  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
  3.3  เพ่ือให้พนักงานเทศบาลในสังกัดสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

3.4  เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาลในสังกัด ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสำนึก
ในการพัฒนาตนเองให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills)  
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

3.5  เพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติง านตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลจุน และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้
มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและประสานงาน
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล  

4. เป้าหมายและวิธีการพัฒนา 

  4.1 พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานบริหารทุกคน  จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี   อย่างน้อย  
1 หลักสูตร ต่อคน ต่อปี 
  4.2 พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ  จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย 1 
หลักสูตร ต่อคน ต่อปี 
  4.3 ลูกจ้างประจำ / พนักงานจ้าง จะต้องได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร ต่อคน ต่อปี 

หลักสูตรการพัฒนา 
  1. สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร 
  - หลักสูตรด้านการบริหาร 
  - หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
  2. สายงานผู้ปฏิบัต ิ
  - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
  - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละตำแหน่ง 
  - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  3. สายงานลูกจ้างประจำ / พนักงานจ้าง 
  - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
  - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละตำแหน่ง 
  - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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  วิธีการพัฒนาบุคลากร  วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม อาจ
ประกอบด้วย 

- การปฐมนิเทศ 
- การฝึกอบรม 
- การศึกษาหรือดูงาน 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
- การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม 
- การจัดการเรียนรู้ในองค์กร KM (Knowledge Management)  
การกำหนดแนวทางการพัฒนา  กำหนดให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 

ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยประกอบด้วย 
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 

5. มาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ   
1.  มีการมอบรางวัลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจำทุกปี โดยมี

ประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   1.1  ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   1.2  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

1.3  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   1.4  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

2.  จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการและกิจกรรมของเทศบาล 
3.  จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรม

พัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เป็นต้น 
 
6. มาตรการดำเนินการทางวินัย  

1.  มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้
ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีทราบ 

2.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ  3  ครั้ง  ยกเว้น
การกระทำผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

2.1 การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
                     2.2 การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่กฎหมาย

หรือระเบียบกำหนด  
2.3 การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือเทศบาล 
2.4 การทะเลาะวิวาทกันเอง 
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7. การติดตามและประเมินผล  
  1. กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่กำหนด ภายใน 15 วัน 
นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรีทราบ 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน ทุกระยะ  
3 เดือน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

3. นำผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดหลักสูตรวิธีการ
พัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 

8. ปัญหาและแนวทาง 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สําหรับ
องค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการทํางานขององค์กร การวิเคราะห์ SWOT Analysis  
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้ ผู้บริหารรู้จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะ
ช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ นอกจากนี้ยังบอกได้ว่ าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเป้าหมายได้ดี
หรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทํางานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพอยู่  มีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis  มีปัจจัยที่ควรนํามาพิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จ ุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที ่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกำลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้านทรัพยากร
บุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือข้อบกพร่อง

ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น     
2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรือ

ส่งเสริมการ ดําเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่
จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จาก
โอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  

หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจํากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร
จําเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 

 

 

 



แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล   เทศบาลตำบลจุน  (รอบปีงบประมาณ 2564 – 2566) หนา้ 11 

 

 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   

ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

 
จุดแข็ง   S 

 
1. บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม และสามัคคีกัน 
2. บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการบริการ 
3. บุคลากรมีความสมานฉันท์ภายในองค์กร 
4. สภาพแวดล้อมเหมาะสมและบรรยากาศดี 
5. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
6. บุคลากรรุ่นใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
7. มีวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ เครื่องอำนวย

ความสะดวกทั่วถึง 
8. ขอบเขตการทำงานมีความชัดเจน 
 

จุดอ่อน   W 
 

1. ขาดฐานข้อมูลที่ยอมรับน่านับถือ 
2. ทำงานแทนกันไม่ได้ในบางตำแหน่ง 
3. ขาดการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรขาดทักษะในการทำงาน 
5. ขาดการวางแผนในการพัฒนาองค์กร 
6. ขาดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ในองค์กร 
7. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้

และพัฒนางาน 
โอกาส   O 

 
1. เทศบาลตำบลจุน ให้โอกาสในการพัฒนา

ตนเองด้านการปฏิบัติงาน 
2. มีระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
3. มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปิด

โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
4. เทศบาลตำบลจุน ให้ความสำคัญต่องานการ

เจ้าหน้าที่  
5. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานนอกอย่างดี 

 

ข้อจำกัด  T 
 

1. บุคลากรภายนอกงานการเจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเจ้าหน้าที่ 

2. นโยบายรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
3. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม 

ไม ่ม ีความช ัด เจน ขาดแนวทางในการ
ดำเนินการที่ถูกต้อง 
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แนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาลตำบลจุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. บทสรุป 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข เพ่ิมเติมให้
เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตำแหน่งที่จำเป็นได้รับการ
พัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจำเป็น อาจต้องทำการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้
ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้
เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 
 
 

Input Process Outcome Output 

• วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เทศบาลตำบลจุน 
 

• นโยบายการพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

 
• การพัฒนาแผนงาน 
 
• เป้าหมายของ เทศบาล

ตำบลจุน ประจำปี 
2561 -2563 

 
• บทบาท อำนาจหน้าท่ี

ของ   เทศบาลตำบล
จุน 

 
• ผลการประเมิน

สมรรถนะของพนักงาน
เทศบาล ประจำป ี

 

✓ วิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล 

• แผนพัฒนา
พนักงานบุคลากร
ประจำปี
งบประมาณ 
2561 -2563 

✓ พนักงานเทศบาล
ในสังกัด ได้รบั
การพัฒนาตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร 

✓ วิเคราะห์ SWOT
สภาพแวดล้อม
ภายในภายนอก 

✓ กำหนดเป้าหมาย
การพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

✓ กำหนด
รายละเอียด
แผนงานโครงการ 
ตัวช้ีวัด และการ
ประเมินผล 

Impact 

พนักงานเทศบาลใน
สังกัดทุกระดับมี
สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงาน 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
เทศบาลตำบลจุน  อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา 

 
 
 
 
 
 
 
 

               
 

สำนักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัด 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
เลขที่ 33-2-01-2101-001 

กองการศึกษา 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 
เลขที่ 33-2-08-2107-001 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
เลขที่ 33-2-05-2103-001 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานก ารคลัง  ระดับ
ต้น) 

เลขที่ 33-2-04-2102-001 

 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารท้องถิ่น ระดับกลาง) 
เลขที่ 33-2-00-1101-001 

ฝ่ายอำนวยการ 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
เลขท่ี 33-2-01-2101-002 

 

ฝ่ายปกครอง 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 
เลขท่ี 33-2-01-2101-003 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขท่ี 33-2-04-2102-002 

 

ฝ่ายพัฒนารายได้ 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
เลขท่ี 33-2-04-2102-003 

 

 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง 
(นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น) 
เลขท่ี 33-2-05-2103-002 

 

ฝ่ายการโยธา 
หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

(นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น) 
เลขท่ี 33-2-05-2103-003 

 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา ระดับต้น) 
เลขท่ี 33-2-08-2107-002 

 

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม 
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม

การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานศึกษา 
ระดับต้น) 

เลขที ่33-2-08-
2107-003 

 

- งานบริหารท่ัวไป 
- งานการเจ้าหน้าท่ี 
- งานพัฒนาชุมชนและสังคม   
  สงเคราะห์ 
- งานธุรการ 
- งานประชาสัมพนัธ์ 
- งานสาธารณสุขและส่งเสริม 
  สุขภาพ 
- งานสุขาภิบาลและอนามัย 
  สิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
-งานอื่นท่ีไม่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของกองใด 
 

- งานนิติการ 
- งานแผนงบประมาณ 
- งานทะเบียนราษฎร 
- งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
- งานกิจการสภา 
 

- งานการเงินและบัญชี 
- งานสถิติการคลัง 
- งานพัสดุและทรัพย์สิน 
- งานสถิติการคลัง 
- งานธุรการ 
- งานระเบียบการคลัง 
 

 

 

- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
-งานผลประโยชน์และกิจการ   
 พาณิชย์ 
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 
 ทรัพย์สิน 
- งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 
 

 

 

- งานวิศวกรรม 
- งานสถาปัตยกรรม 
- งานผังเมือง 
- งานธุรการ 

 

 

-งานสาธารณูปโภค 
-งานสวนสาธารณะ 
-งานจัดสถานที่และไฟฟ้า   
 สาธารณะ 
-งานศูนย์เครื่องจักรกล 

 

 

-งานการศึกษาปฐมวัย 
- งานกิจกรรมเด็กและ  
 เยาวชน 
-งานธุรการ 
 
 

- งานกิจการศาสนา 
 - งานส่งเสริมประเพณี 
ศิลปะและ  
   วัฒนธรรม 
 - งานกีฬาและ
นันทนาการ 
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       การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 

       การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างของเทศบาล จะเป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้
ระบบเปิด    โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการทำหน้าที่วางแผน
อัตรากำลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อนระดับตำแหน่ง การพิจารณาความ
ดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

นายกเทศมนตร ี

ผู้บริหารหน่วยงานจดัทำ
แผน ควบคุมกำกับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีทำ 

สั่งการ/กำหนดรายละเอยีด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตาม

ระเบียบ 
รายงานนายกเทศมนตร ี

ทำงานตามคำสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง
ยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   

 

 

ประเมินผล 
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วิสัยทัศน์การบริหารงานบุคคล 
 

“บุคลากรของเทศบาล  จะมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ  มีความชำนาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจ
ให้บริการประชาชน  และประชาชนต้องได้รับความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นายกเทศมนตรี 
ผู้บริหารหน่วยงานจดัทำ
แผน ควบคุมกำกับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีทำ 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ทำงานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากำลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 
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รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 
เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 

 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาลใน
สังกัดทุกคนทุกตำแหน่ง
ได้รับการพัฒนาภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
1. ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในตำแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษา
ต่ออย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการทำงาน
ตลอดเวลา 
3.  สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และประชาชน ได้มี
โอกาสทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ดำเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
 

พ.ศ.2564  - 
2566 

เทศบาล  
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 
ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
1.   ส่งเสริมจริยธรรมเพ่ือให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
2.  การจัดทำประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
3.  การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
4.  มีการพัฒนาจิตสำนึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
5. มีการพัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ความชัดเจนเกี่ยวกับความ
โปร่งใสความซื่อสัตย์ต่อการปฎิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 
- ประกาศเจตนารมณ์
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

พ.ศ.2564  - 
2566 

 เทศบาล  
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุก
คนทุกตำแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 
ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
1.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การทำงาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
2.  ให้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน 
3.  ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส  
4.  กิจกรรมมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
5.  กิจกรรมต่อต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดำเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
คำปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ทำงาน 
และสถานที่บริการ
ประชาชน 

พ.ศ.2564 - 2566  เทศบาล  
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ภาคผนวก 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

3. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 
 

4.หลักสูตรด้านการบริหาร 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตร ี ศึกษาในสถาบันการศึกษา

ของรัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
สามารถเบิกจา่ยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

7. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ศึกษาในสถาบันการศึกษา

ของรัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
สามารถเบิกจา่ยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

3. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 
 

4.หลักสูตรด้านการบริหาร 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ 2565 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตร ี ศึกษาในสถาบันการศึกษา

ของรัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
สามารถเบิกจา่ยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

7. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ศึกษาในสถาบันการศึกษา

ของรัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
สามารถเบิกจา่ยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

3. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 
 

4.หลักสูตรด้านการบริหาร 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ 2566 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตร ี ศึกษาในสถาบันการศึกษา

ของรัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
สามารถเบิกจา่ยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

7. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ศึกษาในสถาบันการศึกษา

ของรัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
สามารถเบิกจา่ยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ตำแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ตำแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

 


