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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

  การพัฒนาทรัพยากรเทศบาลต าบลดอนแก้วได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลดอนแก้ว 

“ทันสมัย   ร่วมใจประสาน 

บริการเป็นเลิศ   เทิดคุณธรรม” 

 ทันสมัย ( M : Modern) 

  : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 

 ร่วมใจประสาน (U : UNTY)  

  : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลดอนแก้ว ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 

 บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE - MIND) 

  : การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ ผู้ท างาน
ให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพื่อนโยบายรัฐให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒5๔๕ ม. ๓/๑ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติ ต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่ง
รัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี...  

 เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 

  :  ข้าราชการเทศบาลต าบลดอนแก้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใสและเป็น 

ธรรม 
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พันธกิจ 
 สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
 ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงาน และ

เครือข่าย โดยเน้นการมีสัมพันธภาพที่ดี 
 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากรเทศบาลต าบลดอนแก้วทุกส่วน

ราชการ/หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและท่ัวถึง 
 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ 
 ด าเนินการและการพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและ

ทัศนคติในกระบวนการท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นตนเอง และให้เกิดแก่บุคลากรในสังกัดทุก
หน่วยงาน 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
 บุคลากรเทศบาลต าบลดอนแก้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge 

Worker) สอดคล้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
 ระบบการพัฒนาก าลังคนเทศบาลต าบลดอนแก้วมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจ

การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลดอนแก้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัยเหมาะสม และ

เพียงพอ 
 กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลดอนแก้วมีความต่อเนื่อง 

สามารถสร้างองค์ความรู้และเผยแพร่สาธารณะได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

 จุดแข็ง(Strengths : s) 
๑. ผู้บริหารมีความสนใจเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร 
๒. บุคลากรมีการพัฒนาโดยการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
๓. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ

ปริญญาโท ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสารภี 
๔. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญในการพัฒนาคน โดยการก าหนดแนวนโยบายให้พนักงานเทศบาลได้

ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโทด้วยการเตรียมพร้อมด้านสถานที่ศึกษา  
๕. บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงาน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขยายใหญ่ปรับขนาด

เป็นเทศบาลสามัญ 

๖. พนักงานเทศบาลมีโอกาสเข้าถึงระบบสารสนเทศได้อย่างทั่วถึง มีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตภายใน
ส านักงาน 
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จุดอ่อน (Weaknesses : W) 
๑. ส านักงานมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 
๒. จ านวนพนักงานเทศบาลต าบลบรรจุแต่งตั้งไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง 
๓. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างบางส่วนมาท างานสาย 
๔. พนักงานเทศบาลคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
๕. พนักงานเทศบาลขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย 

โอกาส (Opportunities : O) 
๑. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
๒. การเข้าถึงระบบสารสนเทศเช่นการค้นหาข้อมูลด้วยอินเทอร์เน็ตเป็นต้น 
๓. พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
๔. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
๕. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 
๖. เทศบาลให้ทุนการศึกษาแก่พนักงานส่วนต าบลได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

อุปสรรค (Threat : T) 
๑. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไม่เอ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. พนักงานเทศบาลคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
๓. พนักงานเทศบาลขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องวินัย 
๔. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรต้องใช้อย่างจ ากัด 
๕. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐาน 

มากกว่าการพัฒนาคน 

ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 
๑. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
๒. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
๓. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
๔. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่บริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค์ (objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  ( result based 
management) และการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยงาน (performance agreement) ในองค์กร 

๕. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า cost – benefit 
analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ เทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของแต่ละบุคคล ( individual scorecard)ที่เชื่อมโยงระดับ
องค์กร (Organization scorecards) 
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ความต้องการ/ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลในการพัฒนาบุคลากร 
๑. พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
๓. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

องค์กร (developing and maintaining a quality of work life that makes employment the 
organization desirable) 

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

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

๖. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 

ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 
๑. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) 

ต่อความต้องการของประชาชน และพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการ
พัฒนาชีวิตของประชาชน 

๒. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน 

๓. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลต าบลดอนแก้ว 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 
  ๑.๑  แผนงานพัฒนาความความรู้ในองค์กร 

๑.๒  แผนงานจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหน่วยงานต่าง ๆ ใน
สังกัดเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

๑.๓  แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
๑.๔ แผนงานศูนย์พัฒนาข้าราชการเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
๑.๕  แผนงานบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานภายใน/ภายนอกประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
  ๒.๑  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง) 

๒.๒  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
๓.๑  แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนาก าลังคน 
๓.๒  แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคมเพ่ือสนับสนุนประเด็น 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้ และการพัฒนาก าลังคน 

 แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 

 

รายละเอียดโครงการ 

 

๑.๑  แผนงานพัฒนาความรู้ใน
องค์กร 

 การด าเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และยุทศาสตร์ก าลังคนเทศบาลต าบล
ดอนแก้ว 

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เวทีวิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 

 จ านวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และยุทธศาสตร์ก าลังคนเทศบาลต าบล
ดอนแก้ว 

 จ านวนครั้งของการจัดเวที
วิ ช า ก า ร ข้ า ร า ช ก า ร รู้ ทั น ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

 

 
 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ
ก าหนดแนวทางและการด าเนินงาน
พั ฒ น า ร ะ บ บ ร า ช ก า ร แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ต าบลดอนแก้ว 

 จัดประชุมแลกเปลี่ยน
ความรู้วิชาการด้านต่าง ๆ เป็น
ประจ าทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง 
รวม ๑๒ ครั้ง/ป ี
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๑.๒  แผนงานจัดท าระบบแผนและ
ประสานการพัฒนาระบบราชการ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดเทศบาล
ต าบลดอนแก้ว 

 การจัดแผนพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด 

 

 

 

 หน่วยงาน/ส่วนราชการใน
สังกัดเทศบาลต าบลดอนแก้ว สามารถ
จัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือเป็นแนวทาง
ใ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ใ น สั ง กั ด
ปีงบประมาณ ๒๕64 – ๒๕66 แล้ว
เสร็จ 

 

 

 

 

 ส่วนราชการ/หน่วยงาน
สังกัดเทศบาลต าบลดอนแก้วจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

 การหาความจ าเป็น 
(Training Need) ในการพัฒนา
บุคลากร 

 ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมี
การหาความจ าเป็น (Training Need) 
และมีเอกสารแสดงขั้นตอนการหา
ความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 

 ทุกส่วนราชการจัดให้มี
การหาความจ าเป็นเบื้องต้น 
(Training Need)ในการพัฒนา
บุคลากรและใช้เป็นข้อมูลในการ
จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 

 การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

 มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี งบประมาณของทุกส่ วน
ราชการ/หน่วยงาน 

 มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
2564-2566 

 จัดประชุมส่วนราชการ/
หน่ ว ย ง านจั ดท า แผน พัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕64 – 
๒๕66 

 กา ร จั ด ร ะบบ ฐ าน ข้ อมู ล
บุคลากรเทศบาลต าบลดอนแก้ว 

 มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น
ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วนราชการ/
หน่วยงานในสังกัดพ้ืนที่เทศบาลต าบล
ดอนแก้ว 

 ทุ ก ส่ ว น ร า ช ก า ร /
หน่วยงานจัดท าข้อมูลบุคลากรใน
สังกัดให้เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ
สามารถน ามาปรับใช้ได้ทันที 
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 แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 

 

รายละเอียดโครงการ 

 

๑.๓  แผนงานด้านการบริหารงาน
บุคลากร 

 การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ในสังกัด 

 
 
 

 การเลื่อนข้ันเดือน
ข้าราชการในสังกัด 

 

 
 

 การด าเนินการทางวินัย 

 

 

 การสรรหา และเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

 

 

 มีการแต่งตั้ง (ย้าย) 
ข้าราชการในสังกัดทุกระดับ 

 
 
 

 
 มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการในสังกัด 
 
 
 
 
 

 มีการด าเนินการทางวินัย 
 
 
 
 

 มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

 

 

 ทุกส่วนราชการจัดท า
ข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้
เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ
สามารถน ามาปรับใช้ได้
ทันที 

 
 จังหวัดเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการทุกระดับใน
สังกัดและให้ข้อคิดเห็น
ประกอบการแต่งตั้ง
ข้าราชการประจ าจังหวัด
ต่อส่วนราชการต้นสังกัด 
 

 นายกเทศมนตรีสามารถ
ด าเนินการทางวินัย
ส าหรับข้าราชการท้องถิ่น
และบุคลากรในสังกัด 

 
 ด าเนินการสรรหาและ

เลือกบุคลากรในสังกัด 
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 แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 

 

รายละเอียดโครงการ 

 
๑.4  แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาต่อฝึกอบรมทัศนศึกษา 
ดูงานภายใน/ภายนอกประเทศ 
 

 การจัดท าทะเบียนข้อมูล
ข้าราชการศึกษาต่อ 

 
 
 
 
 

 

 
 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศึกษาต่อทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศึกษาต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด
ศึกษาต่อในประเทศ และ
ต่างประเทศตามความ
ต้องการขององค์กร 

 

 

 
 
 มีการจัดท าข้อมูล

ข้าราชการศึกษาต่อ เพื่อ
รวบรวมเป็นข้อมูลในการ
ใช้บุคลากรให้สอดคล้อง
กับความรู้ ความสามารถ 
(Put the Right man on 
the Right Job) น าไปสู่
การจัดตั้งธนาคารสมอง 
(Think Tank) 
 

 ข้าราชการในสังกัดได้
ศึกษาต่อตามความ
ต้องการขององค์กรโดย
การสนับสนุนทุนของ
องค์กรโดยการสนับสนุน
ทุนของส่วนราชการต้น
สังกัด, ทุนส่วนตัว, 
จังหวัด CEO หน่วยงาน
ส่วนท้องถิ่น/องค์กร และ
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ เช่น 
อบจ./ อบต.,ธนาคาร, 
บริษัท, ห้างร้านต่าง ๆ ใน
พ้ืนที่ 
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แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 

 

รายละเอียดโครงการ 

 
 โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรมดูงานกับหน่วยงาน
ในต่างประเทศ/ภายนอก 

 มีข้าราชการ/บุคลากรที่
เข้ารับการอบรมดูงานกับ
หน่วยงานภายนอก ใน
ต่างประเทศ เช่น อังกฤษ, 
แคนาดา และกลุ่ม
ประเทศเอเชีย (กลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือ
ศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม) 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 

 

รายละเอียดโครงการ 

 
๒.๑  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตาม
ความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
๒.๒  แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน
สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ (หลักสูตร
เฉพาะด้าน) 

 มีการจัดการฝึกอบรม
สัมมนาจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือการให้
ความรู้ในลักษณะของการ
จัดหลักสูตรต่าง ๆ แก่
ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด ตามความจ าเป็นและ
เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าเป็นหลักสูตร
กลาง 

 
 มีการจัดการฝึกอบรม 

สัมมนาจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือให้ความรู้ใน
ลักษณะของการจัดหลักสูตร
ต่าง ๆ โดยจัดท าเป็น
หลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น 
ด้านสาธารณสุข ด้านเกษตร 
การพัฒนาชุมชน ฯลฯ 
 

 กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าหลักสูตร
กลางเพ่ือให้ความรู้แก้
ประชาชนและบุคลากรใน
สังกัดส่วนราชการ/
หน่วยงานต่าง ๆ  

 
 
 

 
 

 ส่วนราชการ/หน่วยงาน
จัดท าหลักสูตรเฉพาะด้าน
เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด เป็นการเพ่ิมและ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติให้แก่บุคลากรใน
สังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

๓.๑  แผนงานจัดการความรู้เพื่อ 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาก าลังคน 
 
 
 

๓.๒  แผนงานสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด   

 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในสังกัดพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลดอนแก้ว 

 
 
 
 
 

 โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างเทศบาล
ต าบลดอนแก้วและองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

 มีการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 
 
 

 

 
 มีการจัดท าโครงการร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในสังกัดพ้ืนที่เทศบาล
ต าบลดอนแก้ว 

 
 
 
 
 
 

 มีการจัดท าโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กร
ภายนอกเทศบาลต าบลดอน
แก้ว 

 จัดให้มีคณะท างานจัดท า
ระบบการบริหารความรู้
เพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด ปี ๒๕64 –  
๒๕66 

 

 
 สนับสนุนให้มีการจัดท า

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด
พ้ืนที่เทศบาลต าบลดอน
แก้ว เป็นการแสวงหา
ความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ 
 

 จัดให้มีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรภายนอกเทศบาล
ต าบลดอนแก้วเพ่ือเป็น
การแสดงความร่วมมือ
และสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากร  
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การบริหารจัดการและการติดตามประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 เทศบาลต าบลดอนแก้วได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตามประเมินผล 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้หรือไม่มากน้องเพียงใด โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 

๖.๑  การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาล
ต าบลดอนแก้ว จะด าเนินการดังนี้ 
 ๑)  ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่ 
วิเคราะห์และวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการท างานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนาก าลังคน เทศบาลต าบลดอนแก้วโดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการติดตามประเมินผล 
 

 
รูปที่ ๖.๑  แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและติดตามประเมินผล 

ความหมาย              สายงานบังคับบัญชาโดยตรง 
               การประสานงาน 
                                  Flow  ของการรายงาน 
 
  ๑)  ให้คณะท างานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนรายงานผลการ
ท างานต่อคณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนเทศบาลต าบลดอนแก้ว และผู้บริหาร
ระดับสูง เป็นประจ าทุก ๓ เดือน 
 
  ๒)  เพ่ือให้การพัฒนางานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลดอนแก้ว
ด าเนินการไปตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงต้องด าเนินการ
ต่อไป 
 

กองช่าง กองคลัง 

นายกเทศมนตรีต าบลดอนแก้ว  
(CEO) 

ปลัดเทศบาลต าบลดอนแก้ว  
(CKO) 

งานบริหารงานบุคคล 

ส านักปลัดเทศบาล กองการศึกษา ฯ 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ก าลังคน 
เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
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  ๓)  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลดอนแก้ว
ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท ฯ  เพ่ือเกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน 
  ๔)  สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจยอมรับและน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ 

๖.๒  การติดตามประเมินผล 
  เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ  จึงต้องมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
  ๑)  ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผ่น
แม่บท ฯ  ของเทศบาลต าบลดอนแก้ว  โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ 
  -  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (Output) 
  -  ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 
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แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ส่วนที่ ๑ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
๑.๑  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๔      การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ ๒๘๘ - ๓๒๖ ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็น
พนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก และวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยการพัฒนาพัฒนางานเทศบาลต้องด าเนินการ
พัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการ
ฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลต าบล มีความประสงค์จะ
พัฒนาจะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลต าบลก็ให้หระท าได้ ทั้งนี้ 
เทศบาลต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ก าหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่ เทศบาลต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 
การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน 
ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการ
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) เทศบาลต าบลต้นสังกัด 
หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลต าบลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้น
สังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

๑.๒  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล ลงวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ส่วนที่ ๔ การพัฒนา
พนักงานเทศบาลต าบล ข้อ ๒๙๙ ให้เทศบาลต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดท าแผนกสรพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนางานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาลนั้น 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลดอนแก้ว จึงได้หาความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลต าแหน่ง
ต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังของเทศบาล 
ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลต าบลขึ้น 
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ส่วนที่ ๒ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 ๑.  วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้เรียนแบบแผนของทาง
ราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่
ดี ตามหลักสูตาที่ ก.ท. ก าหนด 
  ๒.  เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
จ้าง 
  ๓.  เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 
  ๔.  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๕.  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และพัฒนา     ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่งซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
   
 ๒.  เป้าหมายการพัฒนา 
  ๑.  พนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลเข้าใจแบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 
  ๒.  เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๓.  เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน   โดยยึด
ประโยชน์ของส่วนรวม 
 
  ๔.  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานมนระดับท่ีสูงขึ้น 
  ๕.  เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ 
  ๖.  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบล 
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ส่วนที่ ๓ 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕ ก าหนดให้ต้องพัฒนา ๕ ด้าน 
ได้แก่ 
 ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น 
 ๒.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้สามารถในการปฏิบัติงานของ
ต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
 ๓.  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่ เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพทีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างานการสื่อสารและสื่อความหมาย การ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
 ๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 
 
 ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ได้รับพัฒนาทักษะ 
ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย ๑ หลักสูตร หรือหลายสูตร 
ตามความเหมาะสมก าต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

ส่วนที่ ๔ 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
 ๑.  วธิีการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบล 
  วิธีการพัฒนา พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลจะเป็นหน่วย
ด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็น
ผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

๑)  การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

๒)  การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น           กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

๓)  การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 

๔)  กาประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๕)  การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมาย
งาน 

๖)  การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
๗)  การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง ระยะเวลา

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย 
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ส่วนที่ ๕ 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
 เทศบาลต าบลดอนแก้วจะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 
 ๑.  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕64 
  ๑.๑  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย รายการ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม สัมมนา และทัศนศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายไว้ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

๑.2  แผนงานบริหารทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ 
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการฝึกอบรมความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่  
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ อปท. ตั้งไว้  2๐,๐๐๐  บาท 
  1.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน  หมวด ค่าใช้สอย รายการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
จ านวน 2 โครงการ โครงการฝึกอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้  30,000  บาท  
โครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย ตั้งไว้ 25,000 บาท  
  ๑.4  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าใช้สอย รายการ โครงการฝึกอบรม
เพ่ิมความรู้และพัฒนาทักษะในการปฎิบัติงานของพนักงาน  ตั้งไว้  1๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.5 แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุรายการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งจ่ายไว้ 3๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.6  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและ
วัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้  3๐,๐๐๐ บาท 
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ส่วนที่ ๖ 

การติดตามและประเมินผล 
  ๑.  ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน ๗ 
วันท าการ นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกเทศบาลต าบล 
  ๒.  ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานกอ่นและหลังการพัฒนาตามข้อ ๑ 
  ๓.  น าข้อมูลการตดิตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสม
กับความต้องการต่อไป 
  ๔.  ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนระดับตาม 
ผลฤทธิ์การปฏิบัติงาน 
  ๕.  ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจ าปี โดย core team ตอ้งผ่านการประเมินตัวไม่น้อยมากกว่าร้อยละ ๘๐ 
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ส่วนที่ ๗ 
ผู้รับผิดชอบและขั้นตอนการจัดท าแผน 
 ๗.๑  ส านักปลัดพนักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว 
 ๗.๒  บุคลากรผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่ 
  ๗.๒.๑  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
  ๗.๒.๒  วิเคราะห์ข้อมูล และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๗.๒.๓  เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

๗.๒.๔  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
  ๗.๒.๕  แจ้งผลพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานทราบ 
  ๗.๒.๖  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 

๗.๒.๗  เสนอรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และผลการประเมินและ
ติดตามผลเสนอคณะกรรมการ 

๗.๓  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 

๑.  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร -  ผู้บริหาร 
-  หัวหน้าส่วนราชการ 
-  พนักงานทุกคน 
-  บุคลากร 

๒.  วิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร -  ผู้บริหาร 
-  คณะกรรมการ 
-  บุคลากร 
-  หัวหน้าราชการ 

๓.  พิจารณาว่า บุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายใน จุด
ใดที่ต้องมีการฝึกอบรม เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน 

-  ผู้บริหาร 
-  หัวหน้าส่วนราชการ 
-  บุคลากร 

๔.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ต่อคณะกรรมการ/คณะ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

-  ผู้บริหาร 
-  หัวหน้าส่วนราชการ 
-  บุคลากร 

๕.  จัดส่งบุคคลไปอบรม และจัดท าเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

-  บุคลากร 

๖.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคลากร
ที่ได้รับมอบหมาย 

-  หัวหน้าส่วนราชการ 
-  บุคลากร 

๗.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี -  บุคลากร 
๘.  ประเมินผล -  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

-  บุคลากร 
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การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรของพนกังานเทศบาลต าบลดอนแกว้ 

วเิคราะห์ปัญหาใหไ้ดจ้ากการประเมินผล การ
ปฏิบติังาน ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึน  

ของหน่วยงาน 

พิจาณาความตอ้งการฝึกอบรม 

ขออนุมติัผูบ้ริหาร เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการฝึกอบรม  
ตามล าดบัความจ าเป็น ก่อน - หลงั 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จดัท าโครงการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 

บุคลากรไม่สามารถปฏิบติังานไดต้าม
มาตรฐานและส าเร็จตามท่ีก าหนด 

เกิดการสูญเสียส้ินเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาเป็นบุคคล หรือระดบั หน่วยงาน
ภายในเทศบาล 

ส ารวจความตอ้งการเพิ่มเติมจากบุคลากร
ในหน่วยงาน 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเน้ือหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวธีิการฝึกอบรม 
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ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ  2564 
 

๑. หลักสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 
๑ การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ที่บรรจุใหม ่
บุคลากรที่ได้รับการบรรจุใหม่ 

ตุลาคม  2563 ถึง 
       กันยายน  2566 

หน่วยงานราชการที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 

๒ การฝึกอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานราชการ 

คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล 
 

ตุลาคม  2563 ถึง 
       กันยายน  2566 

เทศบาลต าบลดอนแก้ว 
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๒. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานแต่ละต าแหน่ง 

 
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านการ
บริหารงานเทศบาล 

นักบริหารงานเทศบาล  
จ านวน ๑ ราย ตุลาคม 63 – กันยายน 66 

กรมส่งเสริมหรือ 
หน่วยงานอื่น 

 

 

2 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมาย นิติกร จ านวน ๑ ราย 
ตุลาคม 63 – กันยายน 66 

สนง.คดีปกครองเชียงใหม่ 
หรือหน่วยงานอื่น 

 

 

3 การจัดท าฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ นักพัฒนาชุมชน จ านวน ๑ ราย 
ตุลาคม 63 – กันยายน 66 

กรมการพัฒนาชุมชน 
 

 

4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

จนท.ป้องกัน จ านวน ๑ ราย 
ตุลาคม 63 – กันยายน 66 

กองร้อยอาสาดินแดน  

5 การปฏิบัติงานด้านงานคลัง พนง.กองคลัง จ านวน ๒ ราย ตุลาคม 63 – กันยายน 66 กรมส่งเสริมหรือ 
หน่วยงานอื่น 

 

6 การพัสดุและการจัดซื้อ จัดจ้าง จพง.พัสดุ จ านวน ๑ ราย ตุลาคม 63 – กันยายน 66 กรมส่งเสริมหรือ 
หน่วยงานอื่น 

 

7 การปฏิบัติงานด้านช่าง พนง.กองช่าง จ านวน 2 ราย ตุลาคม 63 – กันยายน 66 กรมส่งเสริมหรือ 
หน่วยงานอื่น 

 

8 
 

การปฏิบัติงานด้านการศึกษา พนง.กองการศึกษา  จ านวน 2 ราย ตุลาคม 63 – กันยายน 66 กรมส่งเสริมหรือ 
หน่วยงานอื่น 
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๓. หลักสูตรการบริหาร 

 
ล าดับที่ กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ หน่วยด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ หลักสูตรนายกเทศมนตรี นายกเทศมนตรี 
ตุลาคม 63 – กันยายน 66 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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 

๑.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

๑. การปฐมนิเทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การฝึกอบรม 
๔. การประชุม 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

  
 

           ต าแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

๒.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ ๑. การฝึกอบรม 

๒. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

   
 

          ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ 
๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
 

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร ๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
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๓. การศึกษาดูงาน 
 

หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 

 
 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม ๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิง  
    ปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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 

๑.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

๑. การปฐมนิเทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การฝึกอบรม 
๔. การประชุม 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

  
 

           ต าแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

๒.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ 

๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

   
 

          ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ 
๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
 

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร ๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิง

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
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ปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดูงาน 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 

 
 
 

๕. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕66 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

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 

๑.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

๑. การปฐมนิเทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การฝึกอบรม 
๔. การประชุม 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

  
 

           ต าแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

๒.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ 

๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

   
 

          ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ 
๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
 

๔.หลักสูตรด้านการบริหาร ๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดูงาน 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
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๕. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม ๑. การฝึกอบรม 
๒. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

             ต าแหน่งสายงาน
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


