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  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  22 ธันวาคม 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ให้เทศบาลจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล    เพื่อพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างในต าแหน่งต่าง ๆ  ทั้งในฐานะตัวบุคคลและ
ฐานะต าแหน่ง   ตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังของเทศบาล   ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้
ความสามารถทั่วไป    ในการปฏิบัติงานด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการ
บริหารและด้านคุณธรรม ทั้งนี้แผนพัฒนาบุคลากรดังกลา่ว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัด ( ก.ท.จังหวัด ) 
 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลหนองหล่ม จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ข้ึน 
 
 
 
 
 

1. เพื่อใหผู้้ได้รบัการบรรจเุข้ารบัราชการเป็นพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
ได้รับการพัฒนา รูร้ะเบียบแบบแผนของทางราชการ หลกัและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท
และหน้าที่ของพนักงานลกูจ้าง และพนักงานจ้าง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

2. เพื่อให้พนกังานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถือเป็นแนวทางปฏิบัติตน เพื่อเป็น 
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างที่ดี 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพฒันาบคุลากร 
5. เพื่อพฒันาบุคลากรให้พรอ้มทีจ่ะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
6. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน ลดเวลาล่าช้าในการท างานลง 
7. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพฒันาบคุลากร 
 

 
 
 
 
 
 

1.หลักการและเหตผุล 

2. วัตถุประสงค ์
 
 



 
- 2 - 

 
 
 
  เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองหล่ม ได้พิจารณาและให้ความส าคัญ
กับบุคลากรในทุกระดับทั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลทั้ง 3 ส่วน ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหนองหล่ม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัตริาชการ 
2. หลักสูตรการพฒันาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหนง่ 
4. หลักสูตรด้านการบรหิาร 
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 
คณะผู้บรหิารเทศบาลต าบล 
 ประกอบด้วย 

1. นายกเทศมนตร ี
2. รองนายเทศมนตร ี
3. เลขานุการนายกเทศมนตร ี

สภาเทศบาล 
 ประกอบด้วย 

1. ประธานสภาเทศบาล 
2. รองประธานสภาเทศบาล 
3. เลขานุการสภาเทศบาล 
4. สมาชิกสภาเทศบาล 

ส านักปลัด 
 ประกอบด้วย 

1. นักบรหิารงานเทศบาล (ปลัดเทศบาล) 
2. นักบรหิารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัด) 
3. นักวิชาการศึกษา 
4. นักพัฒนาชุมชน 
5. นักทรัพยากรบุคคล 
6. เจ้าพนักงานธุรการ 
7. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. นักจัดการงานทั่วไป 
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
11. เจ้าพนักงานสง่เสรมิสุขภาพ 
12. นักการภารโรง (ลูกจ้างประจ า) 
13. ครูผู้ดูแลเด็ก 

3. เป้าหมายการพฒันา 
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กองคลงั 
 ประกอบด้วย 

1. นักบรหิารงานคลัง (ผู้อ านวยการกองคลัง) 
2. นักวิชาการเงินและบญัชี 
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
4. เจ้าพนักงานพสัด ุ
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

 

  กองช่าง 
   ประกอบด้วย 

1. นักบรหิารงานช่าง (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
2. นายช่างโยธา 

 

พนักงานจ้าง 
 พนักงานจ้างตามภารกจิ 

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  จ านวน    1   อัตรา 
2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  จ านวน   1   อัตรา 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จ านวน   1   อัตรา 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จ านวน   1   อัตรา 
5. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัด ุ  จ านวน   1   อัตรา 
6. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ จ านวน    1   อัตรา 
7. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี จ านวน    1   อัตรา 
8. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า   จ านวน    1   อัตรา 
9. พนักงานขับเครื่องจักรกล  จ านวน    1   อัตรา 
10. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ านวน    1   อัตรา 
11. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนบุาลและปฐมวัย จ านวน    13 อัตรา 

พนักงานจ้างทั่วไป 
1. คนงานประจ ารถขยะ   จ านวน    3   อัตรา 
2. คนงานทั่วไป    จ านวน   1   อัตรา 
3. คนงานทั่วไปด้านประปา  จ านวน   1   อัตรา 
4. คนงานทั่วไปด้านแผนที่ภาษี  จ านวน   1   อัตรา 
5. พนักงานดับเพลิง   จ านวน   1   อัตรา 
6. ผู้ดูแลเดก็    จ านวน   1   อัตรา 
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  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนกังานเทศบาลของเทศบาลต าบลหนองหล่ม เห็นสมควร
ให้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลโดยใหม้ีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
  1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัตริาชการ ได้แก่ ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกบัการปฏิบัติงาน 
โดยทั่วไป เช่น ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ  เป็นต้น  
  2. หลักสูตรการพฒันาเกี่ยวกับงานในหน้าทีร่ับผิดชอบ ได้แก่ การพัฒนางานทีร่ับผิดชอบ 
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน หรอืมผีลส าเร็จตรงตามเป้าหมาย ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
  3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแตล่ะต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถใน 
การปฏิบัตงิานของต าแหนง่หนึง่ต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  4. หลักสูตรด้านการบรหิาร ได้แก่ รายละเอียดทีเ่กี่ยวกับการบริหารงานและการบรกิาร
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
  5.หลกัสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัตงิานอย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. หลักสตูรการพัฒนา 
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ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หรือสถาบันอื่นทีท่ าข้อตกลงกับกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถ่ิน ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
หลักสูตร วิธีการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย 

 
ระยะเวลา 

 
หน่วยด าเนินการ 

หลักสูตรนายกเทศมนตร ี การฝกึอบรม นายกเทศมนตร ี ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ินหรือ
สถาบันอื่นทีท่ าข้อตกลง
กับกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

หลักสูตรรองนายกเทศมนตร ี การฝกึอบรม รองนายกเทศมนตร ี ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรเลขานุการนายกเทศมนตร ี   การฝกึอบรม เลขานุการนายกเทศมนตร ี ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภาเทศบาล การฝกึอบรม ประธาน/รองประธานสภา ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรเลขานุการสภาเทศบาล การฝกึอบรม เลขานุการสภาเทศบาล ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 

หลักสูตรนกับริหารงานเทศบาล การฝกึอบรม ปลัดเทศบาล ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรนกับริหารงานทั่วไป การฝกึอบรม หัวหน้าส านักปลัด ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรนกับริหารงานคลัง การฝกึอบรม ผู้อ านวยการกองคลงั ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรนกับริหารงานช่าง การฝกึอบรม ผู้อ านวยการกองช่าง ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน การฝกึอบรม นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 
ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 

หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ การฝกึอบรม เจ้าพนักงานธุรการ ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 

หลักสูตรนกัทรัพยากรบุคคล การฝกึอบรม นักทรัพยากรบุคคล ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรนกัวิชาการเงินและบัญชี การฝกึอบรม นักวิชาการเงินและบญัชี ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 

5. วิธีการพฒันาและระยะเวลาการพฒันา 
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หลักสูตร วิธีการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 
 

หน่วยด าเนินการ 

หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี การฝกึอบรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ินหรือ
สถาบันอื่นทีท่ าข้อตกลง
กับกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

หลักสูตรเจ้าพนักงานพสัด ุ การฝกึอบรม เจ้าพนักงานพสัด ุ ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรนกัวิชาการจัดเก็บรายได ้   การฝกึอบรม นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้ การฝกึอบรม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรนกัวิชาการศึกษา การฝกึอบรม นักวิชาการศึกษา ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 

หลักสูตรนกัพฒันาชุมชน การฝกึอบรม นักพัฒนาชุมชน ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรนายช่างโยธา การฝกึอบรม นายช่างโยธา ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝกึอบรม เจ้าพนักงานป้องกันฯ ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรวินัยข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน การฝกึอบรม พนักงานเทศบาลทุกคน ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรบัหารวิเคราะห์ข้อมลูและ
การจัดท าแผน 

การฝกึอบรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรบัการออกแบบกอ่สร้าง 
(autocad for window) ข้ันสูง 

การฝกึอบรม ผอ.กองช่าง 
นายช่างโยธา 

ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรบังานพัสด ุ การฝกึอบรม เจ้าพนักงานพสัด ุ ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรบัการเงินและบัญชี การฝกึอบรม นักวิชาการเงินและบญัชี ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรบัการออกแบบกอ่สร้าง 
(autocad for window) ข้ันพื้นฐาน 

การฝกึอบรม ผอ.กองช่าง 
นายช่างโยธา 

ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 

หลักสูตรการพฒันาตนเอง การฝกึอบรม พนักงานเทศบาลทุกคน 
พนักงานจ้างทุกคน 

ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
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หลักสูตร วิธีการพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย 
 

ระยะเวลา 
 

หน่วยด าเนินการ 

หลักสูตรจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การฝกึอบรม พนักงานเทศบาลทุกคน 
พนักงานจ้างทุกคน 

ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 กรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถ่ินหรือ
สถาบันอื่นทีท่ าข้อตกลง
กับกรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

 

หลักสูตรเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน การฝกึอบรม พนักงานเทศบาลทุกคน 
พนักงานจ้างทุกคน 

ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 

หลักสูตรสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมตามรอย 
พระยุคลบาล 

  การฝกึอบรม พนักงานเทศบาลทุกคน 
พนักงานจ้างทุกคน 

ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 

หลักสูตรรัฐศาสตร ์ การฝกึอบรม พนักงานเทศบาลทุกคน ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาตร ์ การฝกึอบรม พนักงานเทศบาลทุกคน ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 

หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาศึกษาปฐมวัย การฝกึอบรม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระหว่างปีงบประมาณ 2561 – 2563 
 

หมายเหตุ     หลักสูตรและระยะเวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และนโยบายของผู้บรหิาร 
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หลักสูตร งบประมาณด าเนินการ/ครั้ง/คน ท่ีมาของงบประมาณ 
หลักสูตรนายกเทศมนตร ี 24,000 เงินรายได้ของเทศบาล 
หลักสูตรรองนายกเทศมนตร ี 24,000 
หลักสูตรเลขานุการนายกเทศมนตร ี 24,000 
หลักสูตรประธานสภา/รองประธานสภาเทศบาล 24,000 
หลักสูตรเลขานุการสภาเทศบาล 24,000 
หลักสูตรนกับริหารงานเทศบาล 32,300 
หลักสูตรนกับริหารงานทั่วไป 32,300 
หลักสูตรนกับริหารงานคลัง 32,300 
หลักสูตรนกับริหารงานช่าง 32,300 
หลักสูตรนกัวิเคราะห์ฯ 30,500 
หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 22,500 
หลักสูตรนกัทรัพยากรบุคคล 30,500 
หลักสูตรนกัวิชาการเงินและบัญชี 32,300 
หลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 22,500 
หลักสูตรเจ้าพนักงานพสัด ุ 22,500 
หลักสูตรนกัวิชาการจัดเก็บรายได ้ 22,500 
หลักสูตรเจ้าพนักงานจัดเกบ็รายได ้ 22,500 
หลักสูตรนกัวิชาการศึกษา 30,500 
หลักสูตรนกัพฒันาชุมชน 32,300 
หลักสูตรนายช่างโยธา 23,500 
หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 22,500 
หลักสูตรวินัยข้าราชการส่วนทอ้งถ่ิน 32,000 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรบัหารวิเคราะห์ข้อมลูและ
การจัดท าแผน 

7,500 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรบัการออกแบบกอ่สร้าง 
(autocad for window) ข้ันสูง 

7,500 

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรบังานพัสดุ 7,500 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรบัการเงินและบัญชี 7,500 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรบัการออกแบบกอ่สร้าง 
(autocad for window) ข้ันพื้นฐาน 

7,500 

หลักสูตรการพฒันาตนเอง 5,000 
 
 

6. งบประมาณในการด าเนนิการ 
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หลักสูตร งบประมาณด าเนินการ/ครั้ง/คน ท่ีมาของงบประมาณ 
หลักสูตรจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 5,000 เงินรายได้ของเทศบาล 
หลักสูตรเพิม่ประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิาน 5,000 
หลักสูตรสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมตามรอย 
พระยุคลบาล 

2,500 

หลักสูตรรัฐศาสตร ์ 120,000 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาตร ์ 120,000 
หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาศึกษาปฐมวัย 600,000 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
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  เทศบาลต าบลหนองหล่ม ได้ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินลการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 

  การติดตามผล 
1. มอบหมายงานให้ผูท้ี่ผ่านการพฒันาปฏิบัต ิ
2. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ในกรณีทีม่ีปญัหา 
3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะแรก แล้วค่อยๆลดการตรวจสอบลง 
4. แจ้งใหผู้้บงัคับบญัชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทัง้ในส่วนที่ผู้ใหบ้ังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี

และส่วนที่ต้องแก้ไขปรับปรุง 
 
การประเมินผล 
1. ประเมินผลการพฒันาจากผลการปฏิบัติราชการ เช่น ความถูกต้องของการใช้ระเบียบ 

กฎหมาย ความทันต่อเวลา การปฏิบัตงิานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
2. ประเมินผลการพฒันาจากการส ารวจและสอบถามผู้มาติดตอ่ราชการ 
3. ประเมินผลการพฒันาจากคุณสมบัตสิ่วนตัว เช่น บุคลิกภาพ การปฏิบัติงานร่วมกบัผูอ้ื่น

ได้อย่างราบรื่น มีมนุษยสมัพันธ์ และการวางตัวของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 
4. ประเมินผลการพฒันาจากทัศนคติ 
5. ประเมินผลการพฒันาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถเฉพาะด้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การตดิตามและประเมินผล 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


