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ค าน า 

 

                   การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ของเทศบาลต าบลท่าวังตาล นั้น ได้ค านึงถึง
ภารกิจ อ านาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของ     
ทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ ราชการ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตน เพ่ือเป็นพนักงานเทศบาล  ที่ดี โดยได้ก าหนด
หลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาใน หลายๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้ และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
บุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลท่าวังตาล ต่อไป  

 

      เทศบาลต าบลท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   สารบัญ      
         หน้า  

 

ส่วนที่ 1 เหตุผลและความจ าเป็น        

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ 

ส่วนที่ 3 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร     

ส่วนที่ 4 วิธีการพัฒนาและระยะเวลาที่ด าเนินการพัฒนา 

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล     

ส่วนที่ 6 ผู้รับผิดชอบและข้ันตอนการจัดท าแผน 
     

ภาคผนวก 

- เอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าวังตาล 

อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ส่วนที่ ๑ 
๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ส่วนที่  ๔         
การพัฒนาพนักงานเทศบาลข้อ ๒๘๘ – ๓๒๖  ก าหนดให้เทศบาลต าบลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ  เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ  หลัก  และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาล  ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี  โดยการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้าน
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม  การฝึกอบรมทางไกล  หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได้  หากเทศบาลต าบลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นใน
การพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้  เทศบาลต าบลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท. จังหวัด)  ก าหนดเป็นหลักสูตรหลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรความ
จ าเป็นที่เทศบาลต าบลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป  การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  ให้เทศบาลต าบลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา  อ่ืนๆได้  เช่นการพัฒนาโดย
ผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.)  ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) เทศบาลต าบลต้นสังกัด  หรือ
ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลต าบลต้นสังกัด หรือเทศบาล
ต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

๑.๒  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ส่วนที่ ๔   
การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบล  ข้อ ๒๙๙  ให้เทศบาลต าบลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด  โดยให้ก าหนดเป็นแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  ตามกรอบของแผนพัฒนาอัตราก าลังของเทศบาลต าบลนั้น 
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จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลท่าวังตาล จึงได้หาความจ าเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผน
อัตราก าลังของเทศบาลต าบล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน  
ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรม
และจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลขึ้น 

 
 

ส่วนที่ ๒ 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
(๑) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้เรียนรู้แบบแผนของ

ทางราชการ  หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ  เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็น
ข้าราชการที่ดี  ตามหลักสูตรที่ ก.ท. ก าหนด 

(๒) เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยืดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

(๓) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ
ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม  ดูแล  และการพัฒนาผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง  รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิงย้ายหรือโอนมาด ารง
ต าแหน่ง  ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 

(๕) เพ่ือพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  มีความสามารถในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๖) เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ   
พนักงานจ้าง 
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๒. เป้าหมายการพัฒนา 

๑. พนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลเข้าใจแบบ
แผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราราชการ 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓. เพ่ือให้บุคลาการมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง  ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน  โดยยึด
ประโยชน์ของส่วนร่วม 

๔. เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่
สูงขึ้น 

๕. เพ่ือให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและ       
เป็นระบบ 

๖. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลต าบล 
 

เทศบาลต าบลท่าวังตาลได้วางแนวในการพัฒนาบุคคลกรในองค์กรโดยได้ก าหนดตัวชีวัดดังนี้ 
 1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรม
และ จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2564  – 2566  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90     
ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    บุคลากร  มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ  2564 - 2566  เพิ่มข้ึนร้อยละ 90 
จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 
 3. เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
  เทศบาลต าบลท่าวังตาล มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน และผลักดันให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าวังตาลบรรลุตาม
เป้าหมาย 
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ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล      
  เทศบาลต าบลท่าวังตาล  ได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล      

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ตามค าสั่ ง เทศบาลต าบลท่าวังตาล ที่  1080/2563            
ลงวันที่  10 สิงหาคม  2563  ประกอบด้วย   

- นายกเทศมนตรีต าบล    ประธานกรรมการ  
- ปลัด เทศบาล       กรรมการ 
- หัวหน้าสวนราชการ    กรรมการ 
- หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
โดยคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล    

ของบุคลากรในสังกัด  ให้ครอบคลุม ดังนี้ 
 1. ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและ

งบประมาณในการ พัฒนาพนักงานเทศบาล  ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่งและระดับต าแหน่งในแต่ละ
สายงาน ที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผน อัตราก าลัง 3 ปี  

  2. พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน 
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่น
เห็นสมควร อาจประกอบด้วย  

   (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
   (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
   (3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
   (4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
   (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
 3. พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น 

และความเหมาะสม อาจประกอบด้วย  
   (1) การปฐมนิเทศ  
  (2) การฝึกอบรม  
  (3) การศึกษาหรือดูงาน  
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

  4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละ
วิธีการส าหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ให้ครอบคลุมโดย
ค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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 5. พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติราชการให้กับบุคลากรในสังกัดอย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
  (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
  (4) การบริการเป็นเลิศ 
  (5) การท างานเป็นทีม 
 6. พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM (Knowledge Management) ในเทศบาล

ต าบลท่าวังตาล  เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส    
เพ่ือสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

  
6. ขั้นตอน ในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล       

    1. แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล      
   2. ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์  พันธกิจและยุทธศาสตร์       

ก าหนดเป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ของเทศบาลต าบลท่าวังตาล  
   3. เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ของเทศบาลต าบลท่าวังตาล 

และส่งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล     
   4. จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล    จังหวัดเชียงใหม่ ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
   5. ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  และจัดส่งแผน ให้ อ าเภอ และ

จังหวัด และส่วนราชการในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๓ 
 

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
      ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ก าหนดให้ต้อง
พัฒนา ๕ ด้าน  ได้แก่ 

๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  
เช่น ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบาย
ต่าง ๆ เป็นต้น 

๒. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด     
งานด้านช่าง 

๓. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
เช่น ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้นไป 

๔. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างานการ
สื่อสารและสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

๕. ด้านศีลธรรมคุณธรรม  และจริยธรรม ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน  เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 
ดังนั้น  จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ    

พนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถ  การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่
ราชการอย่างน้อย   ๑ หลักสูตร  หรือหลายหลักสูตร  ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

     ส่วนที่4 
 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาที่ด าเนินการพัฒนา 
๑. วิธีการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบล 

วิธีการพัฒนาผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง  หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการอบรม  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
ดังนี้ 

๑) การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน 
เทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

๑) การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลเอง  หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่  ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน  ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทั้งเทศบาลต าบลจะสนับสนุน 

๒) งบประมาณ  เพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

๓) การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบล 

๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา  อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๕) การสอนงาน  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
๖) การให้ค าปรึกษา  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
๗) การประชุม  จะจัดให้การประชุมพนักงานเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งระยะเวลา

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 5 
 

การติดตามและประเมินผล 

ประกาศ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงใหม่  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน  
2545 หมวดที่14 ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 307 การติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา  พนักงานเทศบาลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการ
ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา   

ส าหรับการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เทศบาลต าบลท่าวังตาล 
นั้น เทศบาลต าบลท่าวังตาล ให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  คณะหนึ่ง ดังนี้ 
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ตลอดระยะเวลา 3 ปี ตามค าสั่งเทศบาล
ต าบลท่าวังตาล ที่ 1080/2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี 
ลงวันที่  10 สิงหาคม  2563  ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล     ประจ าปีงบประมาณ  
2564 – 2566 ดังนี้ 
     1.1  นายกเทศมนตรีต าบล         ประธานคณะกรรมการ 
   1.2  ปลัดเทศบาลต าบล     คณะกรรมการ  
   1.3  รองปลัดเทศบาล      คณะกรรมการ 
   1.3  ผู้อ านวยการกองคลัง               คณะกรรมการ 
   1.4  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะกรรมการ 
   1.5  ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะกรรมการ 
   1.6  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะกรรมการ 
   1.7  หัวหน้าส านักปลัด    กรรมการและเลขานุการ 
  2. คณะกรรมการมีหน้าที่ วิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนแม่บท
การพัฒนาพนักงานเทศบาล  รวมถึง เสนอแนะ แก้ไข ปรับปรุง แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  รายปี 
รวมถึงจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566  ให้สอดคล้องตาม
แผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยร่วมพิจารณาอย่างน้อยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ 
   2.1 ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาครอบคลุมพนักงานตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี   

 2.2 ก าหนดหลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานเทศบาล  แต่ละประเภท ระดับ 
ต าแหน่ง โดยต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  เช่น หลักสูตรความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  หลักสูตรด้านการบริหาร  หรือหลักสูตรด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 
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 2.3 ก าหนดวิธีการพัฒนา โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งให้เหมาะสม ตามความจ าเป็นกับ
ผู้เข้ารับการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร เช่น การปฐมนิเทศการ
ฝึกอบรม การศึกษา หรือดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาการสอนงาน การให้ค าปรึกษา
หรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
 2.4 ก าหนดงบประมาณรวมถึงจัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาพนักงานส่วน 
ต าบล ตามแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล    อย่างชัดเจนและแน่นอนเพ่ือให้การพัฒนาเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5 ติดตามประเมินผลและตรวจสอบ  ผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้ทราบ
ถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ
การพัฒนา 

 

3. วิธีในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาประจ ารายปี    
โดยคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  เทศบาลต าบลท่าวังตาลใช้เครื่องมือ วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ (Knowledge  Management : KM) 

1. การรายงานการฝึกอบรมของผู้ที่กลับจากฝึกอบรม รายบุคคล  
2. การรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ทุก 3 เดือน และ

สรุปผลรายงานผลประจ าปีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
3. การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม รายบุคคล 
4. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม จากคณะกรรมการ หรือหัวหน้าส่วนราชการ 

ผู้บังคับบัญชา ในการน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
5. การติดตามประเมินผล ตามแบบรายงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้บังคับบัญชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
แบบรายงานการประเมินตนเอง (ก่อนการฝึกอบรม) 

ความคาดหวังในการน าความรู้จากการฝึกอบรมมาใช้ประโยชน์ 
ชื่อหลักสูตร...............................................ระหว่าง.................................................... 

****************** 
  1. ท่านคาดการณ์ว่าการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะและสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้น าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มี
ประสิทธิภาพ ได้น าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมี
คุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
............................................................................ ...........................................................................................  
........................................................ ...............................................................................................................  

  2. ท่านคาดการณ์ว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การน าความรู้และทักษะที่ได้รับ
จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  
     ต่อตนเอง ได้แก่ 
............................................................................ ...........................................................................................  
........................................................................... ............................................................................................  
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
............................................................................ .............................................................. ............................. 
............................................................................ ...........................................................................................  

3. ท่านคาดการณ์ว่าแนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไป
ปรับใช้ให้เกดิประโยชน์แกห่น่วยงาน มีดังนี้ 
............................................................................ ...........................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  

  4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับโครงการ 
หรือหลักสูตรนี้ 
............................................................................ ...........................................................................................  
............................................................................ ...........................................................................................  
............................................................................ ...........................................................................................  
 
 
       (ลงชื่อ)..................................................(ผู้เข้ารับการอบรม) 
      (..............................................) 

         ต าแหน่ง.......................................................  
 
 
 
 
 
 

สว่นท่ี 1 ส  ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรอบรม 



 
 

 
 
แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม (หลังการฝึกอบรม) 

การน าความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
ชื่อหลักสูตร...................................................ระหว่าง................................................ 

****************** 
  1. การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถท าให้ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ
และสมรรถนะเบื้องต้นของการเป็นผู้น าและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ      
ได้น าความรู้จากการอบรมไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างให้ท่านมีคุณธรรมและ
จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีของการปฏิบัติงานราชการ ได้อย่างไร 
............................................................................ ........................................................................................... 
............................................................................ ...........................................................................................  

  2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม/การน าความรู้และทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม (พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบ) 
     ต่อตนเอง ได้แก่ 
............................................................................ ........................................................................................... 
............................................................................ ...........................................................................................  
     ต่อหน่วยงาน ได้แก่ 
............................................................................ ...........................................................................................  
............................................................................ ...........................................................................................  

3. แนวทางในการน าความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิ ด
ประโยชน์แกห่น่วยงาน มีดังนี้ 
............................................................................ ...........................................................................................  
............................................................................ ...........................................................................................  

  4. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ท่านได้น าความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ
นี้มาใช้และผลที่เกิดขึ้น 
............................................................................ ...........................................................................................  
............................................................................ ...........................................................................................  
............................................................................ ...........................................................................................  
  5. ความต้องการการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือส่งเสริมให้สามารถน าความรู้และ
ทักษะที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผล ได้แก่ 
............................................................................ ........................................................................................... 
............................................................................ ...........................................................................................  
.......................................................................................................................................................................  
 
       (ลงชื่อ)..................................................(ผู้เข้ารับการอบรม) 
      (..............................................) 

         ต าแหน่ง.......................................................  
 

สว่นท่ี 1 ส  ำหรบัผูเ้ขำ้รบักำรอบรม 



 
 

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 
การน าความรู้หลังการฝึกอบรมไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

หลักสูตร..................................................................................................................................................................... 
วันที่อบรม............................................................สถานที่.......................................................................................... 

ค าชี้แจง 
 ตามที่ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น  เทศบาลต าบลท่าวังตาล มี
ความประสงค์ขอติดตามผล/การน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็น
ประโยชน์และเป็นข้อมูลน าเข้าในการพัฒนาพนักงานเทศบาล    ในสังกัดต่อไป 

ประเด็น 

ระดับประโยชน์/การน าไปใช้ 

มาก
ที่สุด 

(๕) 

มาก 

(๔) 

ปาน
กลาง 

(๓) 

น้อย 

(๒) 

น้อย 

ที่สุด 

(๑) 

๑. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างาน      

๒. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน      

๓. ผู้ใต้บังคับบัญชามีการเสนอแนะปรึกษาหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ฝึกอบรม      

๔. ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ      

๕. ผู้ใต้บังคับบัญชาน าผลการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง      
 

๖. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้ ไม่ได้ เพราะ  

๗. หลังจากเข้ารับการฝึกอบรม ความรู้ที่ได้รับสามารถช่วยท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานดีขึ้นหรือไม่ 
ดีขึ้น ไม่ดีข้ึน เพราะ  

๘. โปรดยกตัวอย่าง งาน/โครงการ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้น าความรู้ไปถ่ายทอด หรือน าไปใช้และผลที่
เกิดข้ึน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๙. ผลที่เกิดขึ้นกับหน่วยงาน หลังจากน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๐. ท่านต้องการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มเติมในด้านใด 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       ลงชื่อ    (ผู้บังคับบัญชา) 
             (    ) 
       ต าแหน่ง.......................................................... 

ส่วนที่6 

สว่นท่ี 2 ส  ำหรบัผูบ้งัคบับญัชำ 



 
 

 
ผู้รับผิดชอบและขั้นต้อนการจัดท าแผน 
 
  ๑  ส านักปลัดพนักงานเทศบาลต าบลท่าวังตาล 
  ๒  บุคลากรผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่ 
   ๒.๑  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
   ๒.๒  วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   ๒.๓ เสนอแผนพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้มอบหมาย 
   ๒.๔  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒.๕ แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรให้ผู้บริหารท้องถิ่นและพนักงานทราบ 
   ๒.๖ จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
   ๒.๗ เสนอรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและผลการประเมินและ
ติดตามผลเสนอคณะกรรมการ 
 

รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
๑.  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- พนักงานทุกคน 
- นักทรัพยากรบุคคล 

๒ . วิเคราะห์ปัญหา และข้อมูลการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร 

-ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

๓.  พิจารณาว่า บุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วน
ราชการภายใน จุดใดที่ต้องมีการฝึกอบรม เพื่อ
เพ่ิมพูน ประสิทธิภาพการท างาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

๔. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ต่อ
คณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

๕. จัดส่งบุคคลไปอบรม และจัดท าเอกสารการ
ฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 
 

๖. แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

๗. จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 

- นักทรัพยากรบุคคล 

๘. ประเมินผล - หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
- นักทรัพยากรบุคคล 

 

 



 
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าวังตาล 
เรื่อง  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

--------------------------------- 

  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของเทศบาล  ลงวันที่  27  พฤศจิกายน  2545  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ปัจจุบัน ก าหนดให้เทศบาล จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือเป็นกรอบก าหนดทิศทางการพัฒนา 
พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในสังกัด  ในห้วงระยะเวลา 3  ปี ประกอบกับ
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563  ของเทศบาลต าบลท่าวังตาล     
จะสิ้นสุดลงในวันที่  30 กันยายน  2563 นั้น 

  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเทศบาลต าบล
ท่าวังตาล มีแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล   ใช้ในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จึงอาศัยอ านาจตาม
ความนัยมาตรา  15  และ  23 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542  และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  จังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมครั้งที่ 9 / 2563                     
เมื่อวันที่ 29 กันยายน  2563  จึงประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ของเทศบาลต าบลท่าวังตาล
ประจ าปีงบประมาณ  2565 
 

      ประกาศ   ณ   วันที่  1  ตลุาคม  พ.ศ.2564  
 

                    

            
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


