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ค๊าน๊า 
 
 

   การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า โดยค๊านึงถึงการสร้างก๊าลังคนในการปฏิบัตริาชการ
อย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อใหบุ้คคลากรเทศบาล
ทุกต๊าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะต๊าแหนง่ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมส๊าหรับต๊าแหน่ง และบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิของทางราชการ เป็นพนักงานเทศบาลที่ดทีี่มีคุณธรรม โดยได้ก๊าหนดหลกัสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ 
อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าทีท่ี่รบัผิดชอบเฉพาะต๊าแหนง่ ด้าน
การบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
  คณะกรรมการจัดท๊าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล 
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพิ่มเตมิจนถึงปัจจุบันด๊าเนินการ รวมทั้งได้ให้ความส๊าคัญในการพัฒนา
บุคลากรในด้านการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อันจะท๊าใหก้ารปฏิบัติหน้าทีร่าชการในต๊าแหนง่ต่างๆ 
ร่วมกันได้อย่างมปีระสทิธิภาพต่อไป  
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แผนพัฒนาบคุลากร  ประจ๊าปีงบประมาณ  2561 - 2563 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต๊าบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาลต๊าบล  ได้ก๊าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่  พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท๊าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  นั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่ 

(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  เช่น  
ระเบียบกฎหมาย  นโยบายส๊าคัญของรัฐบาล  สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ  เป็นต้น 

(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต๊าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติของ
ต๊าแหน่งหนึ่งต๊าแหน่งใด  โดยเฉพาะ  เช่น  งานฝึกอบรม  งานการเงินและบัญชี  งานด้านช่าง 

(3) ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น  ใน
เรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน  เป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่น
ได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษยสัมพันธ์  การท๊างาน  การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข   

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า จึงได้จัดท๊าแผนพัฒนาบุคลากรประจ๊าปี  2561 - 
2563  ข้ึน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารอีกทั้ง
ยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากรใน เทศบาลต๊าบล
บ้านต ๊า  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของบุคลากร  
เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด๊าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า 
 3.  เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด๊าเนินงานพัฒนาบุคลากร  ของเทศบาลต๊าบล
บ้านต ๊า 
 
3.  เป้าหมาย 
 1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 บุคลากรในสังกัดเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า  อันประกอบด้วย  พนักงานส่วนต๊าบล  ลูกจ้างประจ๊า  และ
พนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
             บุคลากรในสังกัดเทศบาลต๊าบลทุกคน  ที่ได้เข้ารับการพัฒนา  การเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  
คุณธรรมและจริยธรรม  ในการปฏิบัติงาน  สามารถน๊าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
4.  ขั้นตอนการด๊าเนินงาน 
 4.1  การเตรียมการและการวางแผน 
 1)  แต่งตั้งคณะท๊างานเพื่อด๊าเนินการจัดท๊าแผนพัฒนาบุคลากร 
 2)  พิจารณาเหตุผลและความจ๊าเป็น  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน
สมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส๊าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานที่ก๊าหนดไว้ 
 3)  ก๊าหนดประเภทของความจ๊าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต๊าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 4.2  การด๊าเนินการพัฒนา 
 1)  การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทราบความจ๊าเป็นในการพัฒนาแล้ว  ผู้บังคับบัญชาควรน๊าข้อมูลเหล่าน้ันมา  พิจารณา
ก๊าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ๊าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคล
ที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้
หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การ
ดูงาน  การฝึกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเป็นต้น 
 2)  วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ อยู่ใต้บังคับบัญชา  โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท๊าเป็น  โครงการเพื่อด๊าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการ
อื่น  หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช๊านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด๊าเนินการ 
 4.3   การติดตามและประเมินผล 
 ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อผ่านการ
ประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนในการด๊าเนนิงานการพฒันาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

1.  การเตรียมการและการวางแผน 
1.1  แต่งตั้งคณะท๊างาน 
1.2  พิจารณาเหตุผลและความจ๊าเป็น 
1.3  ก๊าหนดประเภทของความจ๊าเป็น 

2. การด๊าเนินการ / วิธีด๊าเนินการ 
การด๊าเนินการ  โดยอาจด๊าเนินการเอง  หรอืร่วมกบัหน่วยราชการ
อื่น หรือ  ว่าจ้างเอกชนด๊าเนินการและเลือกรปูแบบวิธีการที่
เหมาะสม  เช่น 

- การสอนงาน  การให้ค๊าปรึกษา 
- การสบัเปลี่ยนหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
- การฝกึอบรม 
- การให้ทุนการศึกษา 
- การดูงาน 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
- ฯลฯ 

3.  การติดตามและประเมินผล 
 จัดให้มรีะบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพื่อให้ทราบ
ถึงความส๊าเร็จ  ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงแผน 
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5.  หลักสูตรและวิธีการพัฒนา 
 5.1  หลักสูตรการพัฒนา 
 เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า  ก๊าหนดหลักสูตรการพัฒนาส๊าหรับบุคลากรในแต่ละต๊าแหน่งต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต๊าแหน่ง 
4. หลักสูตรด้านการบริหาร 
5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
 วิธีการพัฒนา 

เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊าจะด๊าเนินการเอง  เช่น  การปฐมนิเทศพนักงานใหม่การสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา  
การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  และการศึกษาดูงาน   เป็นต้น   นอกจากนี้ เทศบาลต๊าบล
บ้านต ๊า  จะด๊าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและด๊าเนินการร่วมกับเอกชน  เช่น  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  
สัมมนา  ศึกษาดูงาน  ที่หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ด๊าเนินการ  หรือเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า   เป็น
ผู้ด๊าเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม  เช่น  การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  หรือวิทยากรกระบวนการซึ่ง
สามารถสรุปวิธีการด๊าเนินการพัฒนาบุคลากร ได้  ดังน้ี  คือ   

1) การสอนงาน  การให้ค๊าปรึกษา 
2) การมอบหมายงาน  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3) การฝึกอบรม 
4) การให้ทุนการศึกษา 
5) การดูงาน 
6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ   สัมมนา 

 
6.  การติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า  จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานส่วน
ต๊าบล  เพื่อให้ทราบถึงความส๊าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา  โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1) การใช้แบบสอบถาม  แบบทดสอบ  ก่อน – หลัง  และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

2) การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพื่อร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  ของ
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

3) การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด๊าเนินการพัฒนา  เช่น  ในกรณีที่ เทศบาล
ต๊าบลบ้านต ๊า  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 



  

5 
รายละเอียดแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ๊าปีงบประมาณ 2561 - 2563 

เทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด๊าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหต ุ

เพื่อให้พนกังานเทศบาลใน
สังกัดทุกคนทุกต๊าแหน่ง
ได้รับการพัฒนาภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
1. ส่งเสรมิและให้ความส๊าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท๊าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติที่ดีมปีระโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี ้
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัตริาชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าทีร่ับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต๊าแหน่ง 
-   ด้านการบรหิาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.   ส่งเสริมและสนบัสนุนด้านการศึกษาใหม้ีโอกาสศึกษา
ต่ออย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพิม่พูนความรู้ในการท๊างาน
ตลอดเวลา 
3.  สนบัสนุนให้พนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจ๊า พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ผูบ้รหิาร และประชาชน ได้มี
โอกาสทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ด๊าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค๊าปรึกษา และอื่น ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปรญิญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัต ิ
 

พ.ศ.2561  - 
2560 

เทศบาล  



  

6 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด๊าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหต ุ

เพื่อให้พนกังานเทศบาลทุก
คนทุกต๊าแหน่งได้รบัการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 
ป ี

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
1.   ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อใหพ้นักงานเทศบาลลูกจ้างประจา๊ 
พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัตหิน้าที่อย่างเหมาะสม 
2.  การจัดท๊าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ๊า และพนักงานจ้าง 
3.  การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
4.  มีการพัฒนาจิตส๊านึกรบัผิดชอบตอ่บ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
5. มีการพฒันาสง่เสรมิให้พนักงานมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ต่อต้านการทจุริตคอร์รปัช่ัน ความชัดเจนเกี่ยวกับความ
โปรง่ใสความซื่อสัตย์ต่อการปฎิบัตงิาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด๊าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค๊าปรึกษา และอื่น ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 
- ประกาศเจตนารมณ์
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 

พ.ศ.2561  - 
2563 

 เทศบาล  
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด๊าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหต ุ

เพื่อให้พนกังานเทศบาลทุก
คนทุกต๊าแหน่งได้รบัการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 
ป ี

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
1.  ส่งเสริมให้มีการพฒันาให้มกีารลดเวลา ลดข้ันตอนใน
การท๊างาน การปรับใช้ข้อมลูใหเ้ป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บรกิารประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
2.  ให้มีการน๊าคอมพิวเตอรม์าใช้ในการปฏิบัตงิาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท๊างาน 
3.  ส่งเสริมให้มีการด๊าเนินกิจกรรม 5 ส  
4.  กิจกรรมมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ 
5.  กิจกรรมต่อต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด๊าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค๊าปรึกษา และอื่น ๆ  
-  ปรับปรงุสถานทีท่๊างาน 
และสถานทีบ่รกิาร
ประชาชน 

พ.ศ.2561 - 2563  เทศบาล  

 
 



  

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

8 
ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ประจ๊าปีงบประมาณ 2561 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด๊าเนินการ หน่วยงานด๊าเนินการ ระยะเวลาด๊าเนินการ 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.หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

  
 

           ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   
 

          ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
 

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

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 
 
 

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

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ประจ๊าปีงบประมาณ 2561 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด๊าเนินการ หน่วยงานด๊าเนินการ ระยะเวลาด๊าเนินการ 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
สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

7. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ศึกษาในสถาบันการศึกษา

ของรัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

10 
ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ประจ๊าปีงบประมาณ 2562 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด๊าเนินการ หน่วยงานด๊าเนินการ ระยะเวลาด๊าเนินการ 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.หลกัสูตรความรู้พ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

  
 

           ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   
 

          ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
 

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

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 
 
 

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

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ประจ๊าปีงบประมาณ 2562 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด๊าเนินการ หน่วยงานด๊าเนินการ ระยะเวลาด๊าเนินการ 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
สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

7. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ศึกษาในสถาบันการศึกษา

ของรัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ประจ๊าปีงบประมาณ 2563 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด๊าเนินการ หน่วยงานด๊าเนินการ ระยะเวลาด๊าเนินการ 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.หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

  
 

           ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   
 

          ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
 

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

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. การฝกึอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต ๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ประจ๊าปีงบประมาณ 2563 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด๊าเนินการ หน่วยงานด๊าเนินการ ระยะเวลาด๊าเนินการ 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
สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

7. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท ศึกษาในสถาบันการศึกษา

ของรัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


