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ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาบุคลากร  ๓ ป  ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕6๔ – ๒๕๖๖ 
 

 คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  ๓  ป  ระหวางปงบประมาณ   ๒๕61 – ๒๕๖3              
ตามคำสั ่งเทศบาลตำบลบานแพง ที ่ ๓๖๗/๒๕60  ลงวันที ่  5  สิงหาคม  ๒๕6๓  ไดประชุมเมื ่อวันท่ี            
1๘ สิงหาคม  ๒๕6๓  เพื่อวิเคราะห  (SWOT) กำหนดยุทธศาสตรแนวทางการการพัฒนาบุคคลกร  ๓  ป      
เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาบุคคลกร  ๓ ป  และไดกำหนดตัวชี้วัดที่ใชในการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามแผนพัฒนาบุคคลกร  ๓  ป  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑       การพัฒนาบุคลากรท่ีบรรจุใหม 
  

 เปาประสงค   ๑. เพ่ือใหเขาใจหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ                                                               
๒. เพ่ือใหทราบบทบาทและหนาท่ีของตนในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข                                                                      

  ๓. เพ่ือใหทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน คุณธรรมและจริยธรรม 
  ๔. เพ่ือใหความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
 

 ตัวช้ีวัด ๑. บุคลากรท่ีบรรจุใหมไดรับปฐมนิเทศทุกคน      
  ๒. บุคลากรท่ีบรรจุใหมเขาใจหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 

๓. บุคลากรท่ีบรรจุใหมทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน คุณธรรมและ
จริยธรรม 

  ๔. บุคลากรท่ีบรรจุใหมมีความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
 

 แผนพัฒนาบุคลากร  ๓  ป  ภายใตยุทธศาสตรที ่  ๑  การพัฒนาบุคลากรที ่บรรจุใหม            
มีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  จัดปฐมนิเทศบุคลากรที่บรรจุใหม   มอบหมายงาน  การสอนงาน   การให
คำปรึกษา  การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ   
 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะความรูและทักษะเฉพาะทางท่ี
จำเปนตอการปฏิบัติงาน 
 

 เปาประสงค ๑. มีระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีสอดกับสมรรถนะหลักเฉาะของ 
  บุคลากร   

      ๒. หนวยงานภายในสำนักหรือกองมีแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
   บุคลากรของหนวยงานของตนเอง   

      ๓. มีระบบการพัฒนาบุคลากรในเชิงบูรณาการ 
 

 ตัวช้ีวัด ๑. มีระบบการพัฒนาบุคลากรตามความสามารถหลักและสมรรถนะ 
  ของหนวยงานในเทศบาล   
  ๒. หนวยงานภายในสำนักหรอืกองมีการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  บุคลากรของหนวยงานของตนเอง   
  ๓. บุคลากรของเทศบาล  รอยละ ๖๐  ไดรับการฝกอบรมความรูใน 
  สายงานเฉพาะทาง 
 แผนพัฒนาบุคลากร  ๓  ปภายใตยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะ
ความรูและทักษะเฉพาะทางท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงาน  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  มอบหมายงาน   การสอนงาน  
การใหคำปรึกษา การฝกอบรม  
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ยุทธศาสตรท่ี ๓   การพัฒนาศักยภาพผูบริหารตามสมรรถนะหลักเพ่ือนำไปสูการเปนผูนำท่ีมีความรู 
 ความสามารถในการบริหารงานยุคใหม 
 

เปาประสงค       ๑. พัฒนาผูบริหารตามสมรรถนะใหเปนผูนำดานความคิด  มีวิสัยทัศน 
     ๒. พัฒนาผูบริหารใหมีองคความรูดานการบริหารงาน รวมท้ังความรู  ความเชี่ยวชาญ
และทักษะเฉพาะดานเพ่ือการบริหารงานเทศบาลท่ีเก่ียวของกับหนวยงานในความรับผิดชอบ 
     ๓. พัฒนาผูบริหารในรูปแบบใหมๆ  ใหมีจิตสำนึกในการทำงานเพ่ือประโยชนตอ
ประชาชนเปนหลัก และเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชาในเทศบาล 
 

 

ตัวช้ีวัด             ๑. มีหลักสูตรเตรียมการเปนผูบริหารในแตระดับ 
     ๒. พนักงานเทศบาลสายงานผูบริหาร รอยละ ๗๐  ไดรับการฝกอบรมความรูในสายงาน
ดานการบริหาร 
 

 แผนพัฒนาบุคลากร  ๓  ปภายใตยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาศักยภาพผูบริหารตาม
สมรรถนะหลักเพ่ือนำไปสูการเปนผูนำท่ีมีความรูความสามารถในการบริหารงานยุคใหม  มีแนวทางการพัฒนา   
ดังนี้   จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหารในแตระดับ  โครงการเสริมสรางสมรรถนะดานการบริหารงาน
เชิงบูรณการ    โครงการเสริมสรางผูบริหารผูนำการเปลี่ยนแปลงดำเนินการตามโครงการโดยการมอบหมายงาน  

การสอนงาน   การใหคำปรึกษาและการฝกอบรมในหลักสูตรผูบริหาร    
 

ยุทธศาสตรท่ี ๔       การปรับกระบวนทัศน  วัฒนธรรมและคานิยมในการทำงาน  เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม   
     จริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 
 

เปาประสงค       ๑. บุคลากรมีจิตสำนึกและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
     ๒. บุคลากรมีความมุงม่ันในการทำงานดวยความโปรงใส 
     ๓. บุคลากรมีวัฒนธรรมท่ีดีในการทำงาน 
 

ตัวช้ีวัด             ๑. ความพึงพอใจของผูรับบริการ  ไมนอยกวารอยละ  ๘๐   
     ๒. จำนวนปญหาขอรองเรียนเรื่องความไมเปนธรรม  ความไมโปรงใสภายใน  ๓  ป  มีไม
เกิน  ๒๕  เรื่อง 
     ๓. ประชาชนในเขตเทศบาลเกิดความศรัทธาและเชื่อม่ันตอเทศบาล  ไมนอยกวารอยละ  ๘๐ 
     ๔. พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำและพนักงานจางเทศบาลไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
ไดรับการฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 
 

 แผนพัฒนาบุคลากร  ๓  ปภายใตยุทธศาสตรท่ี  ๔  การปรับกระบวนทัศน  วัฒนธรรมและ
คานิยมในการทำงาน  เพ่ือเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน  มีแนวทางการพัฒนา  
ดังนี้จัดฝกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสรางจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน เวลาประชุมประจำเดือนแจงให
พนักงานเทศบาลลูกจางประจำและพนักงานจางทราบเพื่อใหยึดถือเปนหลักการ  เปนแนวทางในการปฏิบัติ
และเปนเครื่องกำกับความประพฤติตน  โดยจะตองยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  มีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย  
สุจริต  และรับผิดชอบยึดถือประโยชนของประเทศชาติ  ขององคกรเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน  ยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม และถูกกฎหมาย  ใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง   มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได  ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  ทั้งนี้  การฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทำผิดทางวินัย 
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แผนพัฒนาบุคลากร  ๓ ป  ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕6๔ – ๒๕๖๖ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครพนม   เร ื ่อง  หลักเกณฑ            
และเงื ่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ขอ  ๒๘๘ – ๓๒๖  ลงวันที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  
กำหนดใหเทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  
คุณธรรม จริยธรรม  อันจะทำใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพและไดกำหนดให
ผูบังคับบัญชามีหนาท่ี  พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม   
อันจะทำใหการปฏิบัติหนาที ่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาผู อยู ใตบังคับบัญชา นั้น              
ตองพัฒนา  ๕  ดาน  ไดแก 
 ๑.๑ ดานความรูทั ่วไปในการปฏิบัติงาน   ไดแก  ความรูที ่เกี ่ยวของกับการปฏิบัติงาน
โดยท่ัวไป เชน  ระเบียบ  กฎหมาย  นโยบายสำคัญของรัฐบาล  สถานท่ี  โครงสรางของนโยบายตางๆ  เปนตน 
 ๑.๒ ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  ไดแก  ความรู ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของตำแหนงหนึ่งตำแหนงใด หรือสายงาน  โดยเฉพาะ  เชน  งานฝกอบรม  งานพิมพดีด  
งานดานชาง ฯ 
 ๑.๓ ดานการบริหาร  ไดแก   รายละเอียดที ่เกี ่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน  เชน ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงานเปนตน 
                      ๑.๔ ดานคุณสมบัติสวนตัว   ไดแก   การชวยเสริมบุคลิกที่ดี  สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงาน
รวมกับบุคคลอื่นไดอยางราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เชน  มนุษยสัมพันธการทำงาน การสื่อสาร
และสื่อความหมาย  การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 
 ๑.๕ ดานศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรม  ไดแก  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม      
ในการปฏิบัติงาน  เชน  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต   เพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอยางมีความสุข   
                      เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว   เทศบาลตำบลบานแพงจึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  
๓  ป  ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๔ – ๒๕๖๖  ขึ ้น  เพื ่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร            
เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร  อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ
ท่ีดี  คุณธรรม  จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตำบลบานแพง   ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

๒. วัตถุประสงค 
  ๒.๑ เพื ่อเปนการพัฒนาและเพิ ่มพูนความรู   ทักษะ  ทัศนคติที ่ดี  คุณธรรม จริยธรรม         
ของบุคลากรเทศบาลตำบลบานแพงในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ    
และประสิทธิผล 
 ๒.๒ เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากรของเทศบาล
ตำบลบานแพง 
    ๒.๓ เพื ่อเปนแนวทางใหผู บริหารใชเปนเครื ่องมือในการดำเนินงานพัฒนาบุคลากร         
ของเทศบาลตำบลบานแพง 
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๓. เปาหมาย 

                      ๓.๑ เปาหมายเชิงปริมาณ   บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบานแพง อันประกอบดวย  
พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจำ และพนักงานจาง  ไดรับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู  มีความสามารถ  
ทักษะ  คุณธรรมและ จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
 ๓.๒ เปาหมายเชิงคุณภาพ   บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบานแพงทุกคน  ที่ไดเขารับ   
การพัฒนา  เพ่ิมพูนความรู  ทักษะ   คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนำความรูท่ีไดรับมาใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี 
 

๔. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

  ๔.๑ แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
                       ๔.๒ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทำการศึกษาวิเคราะห พิจารณาเหตุผลและ
ความจำเปนในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาแตละคนวาสมควรจะตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง   เชนความรูท่ัวไปใน
การปฏิบัติงาน  หรือดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  หรือดานการบริหาร  หรือดาน
คุณสมบัติสวนตัวหรือดานคุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อนำมากำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  แผนการ
พัฒนาบุคลากรและเพื่อกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
  

๕. หลักสูตรการพัฒนา 
 

    เทศบาลตำบลบานแพง  กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรในแตละตำแหนงตอง
ไดรับการพัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรดังนี้ 
                      ๕.๑. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
                      ๕.๒ หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
                      ๕.๓ หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของสายงานในแตละตำแหนง 
                      ๕.๔ หลักสูตรดานการบริหาร 
                      ๕.๕ หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

 

๖. วิธีการพัฒนา 
  เทศบาลตำบลบานแพงจะดำเนินการเอง  เชน  การปฐมนิเทศพนักงานใหม  การมอบหมาย

งาน การสอนงานโดยผูบังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผิดชอบ การฝกอบรม  และการศึกษาดู
งาน เปนตน   นอกจากนี้เทศบาลตำบลบานแพง จะดำเนินงานรวมกับสวนราชการอ่ืนและดำเนินการรวมกับ
เอกชน  เชน  สงบุคลากรเขารับการฝกอบรม  การสัมมนา   การศึกษาดูงาน  ที่หนวยงานราชการอ่ืน        
หรือเอกชนเปนผูดำเนินการ   หรือเทศบาลตำบลบานแพงเปนผูดำเนินการและเชิญหนวยงานอื่นเขารวม    
เชน  การเชิญเปนวิทยากรบรรยาย  หรือวิทยากรกระบวนการ   ซึ่งสามารถสรุปวิธีการดำเนินการพัฒนา
บุคลากรได  ดังนี้  คือ 

                      ๖.๑ การปฐมนิเทศ 
                      ๖.๒ การมอบหมายงาน 
                      ๖.๓ การสอนงาน   
                      ๖.๔ การใหคำปรึกษา 
                      ๖.๕ การสบัเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ 
                      ๖.๖ การฝกอบรม 
                      ๖.๗ การใหทุนการศึกษา 
                      ๖.๘ การศึกษาดูงาน 
                      ๖.๙ การประชุมเชิงปฏิบัติการ   
                      ๖.๑๐ การสัมมนา 
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๗. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
                      รายไดของเทศบาลรวมเงินอุดหนุน  โดยจัดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติ 

  

     ๘. การติดตามและประเมินผล 
                      เทศบาลตำบลบานแพง จัดใหมีระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง  เพื ่อใหทราบถึงความสำเร ็จของการพัฒนา  ความรู  
ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผูเขารับการพัฒนา  โดยใชวิธีการประเมินผลการ
พัฒนาอยางหนึ่งอยางใด  ดังนี ้
                          ๘.๑ ใชแบบสอบถาม  แบบทดสอบ  กอน -  หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลาหนึ่ง 
                      ๘.๒ การสัมภาษณผู เกี ่ยวของเชน  ผู บังคับบัญชา  หัวหนางาน  เพื ่อนรวมงานและ
ผูใตบังคับบัญชาของผูเขารับการพัฒนา 
                      ๘.๓ การขอรับทราบผลการประเมินจากหนวยงานอื ่นที ่เปนผู ดำเนินการพัฒนา  เชน          
ในกรณีท่ีเทศบาลตำบลบานแพงสงบุคลากรเขารับการอบรมในหลักสูตรท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูจัด 
                      ๘.๔ การใหผูรับเขาอบรมรายงานผลการอบรมในหลักสูตรท่ีเขาอบรม 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



บัญชีรายละเอียดแนบทายแผนพัฒนาบุคลากร  ๓  ป    ระหวางปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕6๔- ๒๕๖๖ 
       

ท่ี หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

คน 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

การติดตามการ 
ประเมินผล 

๑. ปฐมนิเทศบุคลากร         
ที่บรรจุใหม           

๑. เพ่ือใหเขาใจหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ                                                              
๒. เพ่ือใหทราบบทบาทและหนาท่ีของตนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข                                                                     
๓. เพ่ือใหทราบแนวทางในการปฏบัิติงาน คุณธรรมและ
จริยธรรม 
๔. เพ่ือใหความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการสำหรับ
พนักงานบรรจุใหม  

11 ปฐมนิเทศ             
มอบหมายงาน 
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การสับเปลี่ยน

หนาท่ีความ
รับผิดชอบ 
 

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๑. ใชแบบสอบถาม แบบทดสอบ  
กอน-หลัง และแบบสอบถาม
ติดตามการประเมนิผลภายหลังจาก
การไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลา
หนึ่งหรือ 
๒. การสัมภาษณผูเก่ียวของเชน  
ผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน  เพื่อน
รวมงานแลผูใตบังคับบัญชาของผู
เขารับการพัฒนาหรือ 
๓. การขอรับทราบผลการประเมิน
จากหนวยงานอ่ืนที่เปนผูดำเนนิการ
พัฒนา  เชน  ในกรณีที่เทศบาล
ตำบลบานแพงสงบุคลากรเขารับ
การอบรมในหลักสูตรที่หนวยงาน
อ่ืนเปนผูจัดหรือ 
๔. การใหผูรับเขาอบรมรายงานผล
การอบรมในหลักสูตรที่เขาอบรม 

๒. ประชุมประจำเดือน
ระหวางผูบริหารกับ
บุคลากรของเทศบาล
อยางนอยเดือนละ ๑ 
คร้ัง      

๑. เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจำและ
พนักงานจางเขาใจ กฎ ระเบียบและการปฏิบตัิ
ราชการ  ความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. ซักซอมทวงถามการปฏิบัติงานในรอบเดือนทีผ่าน
มาและแนวทางการปฏิบตัิที่ถูกตอง 

7๘ ประชุมประจำเดือน - ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๓. หลักสูตร                

นักบริหารงานเทศบาล 

เพื่อเพิ่มพูนความรูในการปฏิบัตหินาที่ของ
ปลัดเทศบาลและรองปลัดเทศบาล 

๒ การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 
๔. หลักสูตร                

นักบริหารงานทั่วไป 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  
ในการปฏิบัติงาน 

2 มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม

รายจายแตละ

โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายแผนพัฒนาบุคลากร  ๓  ป    ระหวางปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕6๔ – ๒๕๖๖  (ตอ) 
       

ท่ี หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

คน วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
การติดตามการ 

ประเมินผล 

๕. หลักสูตรวินัย 
ปลัดเทศบาล/นิติกร/  
นักทรัพยากรบุคคล             

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  
ดานกฎหมายใหแกพนักงานเทศบาลทีท่ำงานดาน
วินัย 

๓ มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๑. ใชแบบสอบถาม แบบทดสอบ  
กอน-หลัง และแบบสอบถาม
ติดตามการประเมนิผลภายหลังจาก
การไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลา
หนึ่งหรือ 
๒. การสัมภาษณผูเก่ียวของเชน  
ผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน  เพื่อน
รวมงานแลผูใตบังคับบัญชาของผู
เขารับการพัฒนาหรือ 
๓. การขอรับทราบผลการประเมิน
จากหนวยงานอ่ืนที่เปนผูดำเนนิการ
พัฒนา  เชน  ในกรณีที่เทศบาล
ตำบลบานแพงสงบุคลากรเขารับ
การอบรมในหลักสูตรที่หนวยงาน
อ่ืนเปนผูจัดหรือ 
๔. การใหผูรับเขาอบรมรายงานผล
การอบรมในหลักสูตรที่เขาอบรม 
 

๖. หลักสูตร 
นักทรัพยากรบุคคล              

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน   
๑ มอบหมายงาน           

การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๗. หลักสูตร                

นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน/ผูชวย

นักวิเคราะหนโยบาย

และแผน 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน   

๒ มอบหมายงาน           
การสอนงาน 
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๘. หลักสูตร                   

นักจัดการงานทั่วไป/

ผูชวยนักจัดการงาน

ท่ัวไป 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

๒ มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายแผนพัฒนาบุคลากร  ๓  ป    ระหวางปงบประมาณ  ๒๕6๔ – ๒๕๖๖  (ตอ) 
       

ท่ี หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

คน วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
การติดตามการ 

ประเมินผล 

๙. หลักสูตร               

นักจัดการงานทะเบยีน

และบัตร 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน   

๑ มอบหมายงาน           
การสอนงาน 
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๑. ใชแบบสอบถาม แบบทดสอบ  
กอน-หลัง และแบบสอบถาม
ติดตามการประเมนิผลภายหลังจาก
การไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลา
หนึ่งหรือ 
๒. การสัมภาษณผูเก่ียวของเชน  
ผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน  เพื่อน
รวมงานแลผูใตบังคับบัญชาของผู
เขารับการพัฒนาหรือ 
๓. การขอรับทราบผลการประเมิน
จากหนวยงานอ่ืนที่เปนผูดำเนนิการ
พัฒนา  เชน  ในกรณีที่เทศบาล
ตำบลบานแพงสงบุคลากรเขารับ
การอบรมในหลักสูตรที่หนวยงาน
อ่ืนเปนผูจัดหรือ 
๔. การใหผูรับเขาอบรมรายงานผล
การอบรมในหลักสูตรที่เขาอบรม 

๑๐. หลักสูตร                
เจาพนักงานธุรการ/        
ผช.เจาพนักงานธุรการ 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน
การปฏิบัติงาน   

6 มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๑๑. หลักสตูร จพง. ปองกัน

และบรรเทาสาธารณ

ภัย/ผช.จพง. ปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยั 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

4 มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๑๒. หลักสูตร                  
เจาพนักงานเทศกิจ/          
ผช.เจาพนักงานเทศกิจ 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

6 มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายแผนพัฒนาบุคลากร  ๓  ป    ระหวางปงบประมาณ  ๒๕6๔ – ๒๕๖๖  (ตอ) 
      

ท่ี หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

คน วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
การติดตามการ 

ประเมินผล 

๑๓ หลักสูตร                     

นักบริหารงานการคลัง 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

๓ มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๑. ใชแบบสอบถาม แบบทดสอบ  
กอน-หลัง และแบบสอบถาม
ติดตามการประเมนิผลภายหลังจาก
การไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลา
หนึ่งหรือ 
๒. การสัมภาษณผูเก่ียวของเชน  
ผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน  เพื่อน
รวมงานแลผูใตบังคับบัญชาของผู
เขารับการพัฒนาหรือ 
๓. การขอรับทราบผลการประเมิน
จากหนวยงานอ่ืนที่เปนผูดำเนนิการ
พัฒนา  เชน  ในกรณีที่เทศบาล
ตำบลบานแพงสงบุคลากรเขารับ
การอบรมในหลักสูตรที่หนวยงาน
อ่ืนเปนผูจัดหรือ 
๔. การใหผูรับเขาอบรมรายงานผล
การอบรมในหลักสูตรที่เขาอบรม 

๑๔. หลักสูตร              
นวก. เงินและบัญชี/
ผช.นวก. เงินและบัญช ี

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

๓ มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๑๕. หลักสูตร               

นักวิชาการคลัง                                 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

๑ มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๑๖. หลักสูตร     
 เจาพนักงานเงินและ
บัญช ี

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

1 มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๑๗. หลักสูตร 
 เจาพนักงานพัสด/ุ      
ผช.เจาพนักงานพัสด ุ

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

2 มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายแผนพัฒนาบุคลากร  ๓  ป    ระหวางปงบประมาณ  ๒๕6๔ – ๒๕๖๖  (ตอ) 
 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตร 

การพัฒนา 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
คน วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

การติดตามการ 
ประเมินผล 

๑๘. หลักสตูร                     
นักบริหารงานชาง 
 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

๑ มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๑. ใชแบบสอบถาม แบบทดสอบ  
กอน-หลัง และแบบสอบถาม
ติดตามการประเมนิผลภายหลังจาก
การไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลา
หนึ่งหรือ 
๒. การสัมภาษณผูเก่ียวของเชน  
ผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน  เพื่อน
รวมงานแลผูใตบังคับบัญชาของผู
เขารับการพัฒนาหรือ 
๓. การขอรับทราบผลการประเมิน
จากหนวยงานอ่ืนที่เปนผูดำเนนิการ
พัฒนา  เชน  ในกรณีที่เทศบาล
ตำบลบานแพงสงบุคลากรเขารับ
การอบรมในหลักสูตรที่หนวยงาน
อ่ืนเปนผูจัดหรือ 
๔. การใหผูรับเขาอบรมรายงานผล
การอบรมในหลักสูตรที่เขาอบรม 

๑๙. หลักสูตร                
วิศวกรโยธา                         

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

๑ มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๒๐. หลักสูตร                        
นายชางโยธา/               
ผช.นายชางโยธา 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

๔ มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๒๑. หลักสูตร               

นักบริหารงาน

สาธารณสุข 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

๑ มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๒๒. หลักสตูร                   

นักวิชาการสุขาภิบาล 
เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

๑ มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายแผนพัฒนาบุคลากร  ๓  ป    ระหวางปงบประมาณ  ๒๕6๔ – ๒๕๖๖  (ตอ) 
 

ท่ี หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

คน วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
การติดตามการ 

ประเมินผล 

๒๓. หลักสตูร                          

นักบริหารการศึกษา 
เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

2 มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๑. ใชแบบสอบถาม แบบทดสอบ  
กอน-หลัง และแบบสอบถาม
ติดตามการประเมนิผลภายหลังจาก
การไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลา
หนึ่งหรือ 
๒. การสัมภาษณผูเก่ียวของเชน  
ผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน  เพื่อน
รวมงานแลผูใตบังคับบัญชาของผู
เขารับการพัฒนาหรือ 
๓. การขอรับทราบผลการประเมิน
จากหนวยงานอ่ืนที่เปนผูดำเนนิการ
พัฒนา  เชน  ในกรณีที่เทศบาล
ตำบลบานแพงสงบุคลากรเขารับ
การอบรมในหลักสูตรที่หนวยงาน
อ่ืนเปนผูจัดหรือ 
๔. การใหผูรับเขาอบรมรายงานผล
การอบรมในหลักสูตรที่เขาอบรม 

๒๔. หลักสตูร                     

นักวิชาการศึกษา/ผูชวย

นักวิชาการศึกษา 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

2 มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๒๕. หลักสตูร                   

นักสันทนาการ 
เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

๑ มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๒๖ หลักสตูร                 

ครู/                        

ครูผูดูแลเด็ก/                   

ผช.ครูผูดแูลเด็ก                        

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

๑1 มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๒๗. หลักสตูร                       

นักบริหารงานสวัสดิการ

สังคม 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

๒ มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 
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บัญชีรายละเอียดแนบทายแผนพัฒนาบุคลากร  ๓  ป    ระหวางปงบประมาณ  ๒๕6๔ – ๒๕๖๖  (ตอ) 
 

ท่ี 
โครงการ/หลักสูตร 

การพัฒนา 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
คน วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา 
การดำเนินงาน 

การติดตามการ 
ประเมินผล 

๒๘. 
 

หลักสูตร                      

นักพัฒนาชุมชน/ผูชวย

เจาพนักงานพัฒนา

ชุมชน 

เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มพนูความรู  ทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

3 มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๑. ใชแบบสอบถาม แบบทดสอบ  
กอน-หลัง และแบบสอบถาม
ติดตามการประเมนิผลภายหลังจาก
การไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลา
หนึ่งหรือ 
๒. การสัมภาษณผูเก่ียวของเชน  
ผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน  เพื่อน
รวมงานแลผูใตบังคับบัญชาของผู
เขารับการพัฒนาหรือ 
๓. การขอรับทราบผลการประเมิน
จากหนวยงานอ่ืนที่เปนผูดำเนนิการ
พัฒนา  เชน  ในกรณีที่เทศบาล
ตำบลบานแพงสงบุคลากรเขารับ
การอบรมในหลักสูตรที่หนวยงาน
อ่ืนเปนผูจัดหรือ 
๔. การใหผูรับเขาอบรมรายงานผล
การอบรมในหลักสูตรที่เขาอบรม 

๒๙. หลักสตูร                       

นักวิชาการเกษตร/

ผูชวยเจาพนักงาน

การเกษตร 

เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

2 มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๓๐. หลักสูตร                

นักวิชาการตรวจสอบ

ภายใน 

เพื่อเปนการพัฒนาและเพิ่มพนูความรู  ทักษะในการ

ปฏิบัติงาน 

๑ มอบหมายงาน           
การสอนงาน        
การใหคำปรึกษา 
การฝกอบรม            

เปนไปตาม
รายจายแตละ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๓๑. อบรมหลักสูตรคณุธรรม

และจริยธรรมใหแก

พนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจำและ

พนักงานจาง 

เพ่ือใหพนักงานเทศบาล    ลูกจางประจำและ

พนักงานจาง ใชยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ

ราชการและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตน   

7๘ การฝกอบรม เปนไปตาม
รายจายของ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 
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ท่ี หลักสูตรการพัฒนา วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

คน วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
การติดตามการ 

ประเมินผล 

๓๒. การศึกษาดูงาน เพ่ือนำองคความรูจากสถานท่ีอ่ืนมาปรับใชกับเทศบาล

ตำบลบานแพง 

7๘ ทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

เปนไปตาม
รายจายของ
โครงการ 

ต.ค 6๓ 
- 

ก.ย ๖๖ 

๑. ใชแบบสอบถาม แบบทดสอบ  
กอน-หลัง และแบบสอบถาม
ติดตามการประเมนิผลภายหลังจาก
การไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลา
หนึ่งหรือ 
๒. การสัมภาษณผูเก่ียวของเชน  
ผูบังคับบัญชา  หัวหนางาน  เพื่อน
รวมงานแลผูใตบังคับบัญชาของผู
เขารับการพัฒนาหรือ 
๓. การขอรับทราบผลการประเมิน
จากหนวยงานอ่ืนที่เปนผูดำเนนิการ
พัฒนา  เชน  ในกรณีที่เทศบาล
ตำบลบานแพงสงบุคลากรเขารับ
การอบรมในหลักสูตรที่หนวยงาน
อ่ืนเปนผูจัดหรือ 
๔. การใหผูรับเขาอบรมรายงานผล
การอบรมในหลักสูตรที่เขาอบรม 
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