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การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลป่าบง   ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่าง                 
มีคุณภาพ ท้ังในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรเทศบาลต าบลป่าบง          
ทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์
ของทางราชการ เป็นพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ท่ีดีท่ีมีคุณธรรม โดยได้ก าหนดหลักสูตรพัฒนา
ในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเฉพาะ
ต าแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 
  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลป่าบง   ได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาลต าบล ด าเนินการ รวมท้ัง ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งต่าง ๆ  ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
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1 
แผนพัฒนาบคุลากรเทศบาลต าบลป่าบง 
ประจ าปงีบประมาณ  2561-2563 

***************** 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคลตามความต้องการและเหมาะสมของท้องถิ่นประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  บัญญัติให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและ
อ านาจหน้าท่ีของเทศบาล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานเทศบาล          
ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ)  ก าหนด 
 

ด้วยฝ่ายบริหารงานบุคคล เทศบาลต าบลป่าบงเล็งเห็นความส าคัญของการมีแผนพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวม ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร  เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าบงมี
คุณสมบัติ ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานท่ีสนับสนุนการด าเนินงานของเทศบาลต าบลป่าบงให้เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ ประกอบกับการท่ีเทศบาลต าบลป่าบงต้องปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  ก าหนด  “แผนพัฒนาบุคลากร หมายถึง แนวทาง กลยุทธ์ หรือ 
ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาบุคลากรของ เทศบาล เพื่อธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้อยู่ คู่องค์กร
ตลอดไป”“บุคลากร หมายถึง  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล”“การพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบล และลูกจ้าง พิจารณาจากการท่ีพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างได้รับการสนับสนุน/มีโอกาสท่ีเข้าร่วมประชุม
วิชาการ หรือน าเสนอผลงานทางวิชาการ เทียบกับบุคลากรขององค์การท้ังหมด” และ  “การพัฒนาบุคลากร พิจารณา
จากการท่ีบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในวิชาชีพ” ได้แก่ การส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ไป
อบรม สัมมนาหรือดูงาน  และการเข้ารับการฝึกอบรมท่ีสถาบันจัดขึ้นเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรการพัฒนาบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน  จะเป็นส่วนช่วยส าคัญท่ีจะน าเทศบาลต าบลป่าบง        
ไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีก าหนด ได้แก่   มีความเป็นเลิศในการบริหารงาน  การบริการประชาชน การสร้างองค์ความรู้ และการ
แก้ปัญหาของท้องถิ่น และปัญหาภายในองค์กร   ฝ่ายบริหารบุคคล ได้เสนอแผนพัฒนาบุคลากรฉบับนี้ โดยมีความมุ่ง
หมายส่วนหนึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการท่ี ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
(ก.ท.จ.)  ก าหนด   เป้าหมาย แนวทางการด าเนินกิจกรรม  

 
 
 
 

/และกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร..... 
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และกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลป่าบง ในช่วงระยะเวลาระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563   
ข้อมูลท่ีใช้ในการก าหนดแผนมาจากนโยบายของเทศบาลต าบลป่าบง และจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ 2561-2563  ของหน่วยงานต่างๆ ในเทศบาลต าบล              
ป่าบง และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลป่าบง  อันจะน าไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีเทศบาลต าบลป่าบงก าหนด 
2.2  เพื่อให้บุคลากรเทศบาลต าบลป่าบงมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ นั่นคือ 

- มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีตามภาระงานท่ีก าหนด 
- ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแต่ละบุคคล 
- มีความพึงพอใจในการท างาน 
- มีความรู้และทักษะในงานท่ีปฏิบัติ 
- มีความมุ่งมั่นในการพฒันาตนเองและพฒันางานในหน้าท่ีให้มีคุณภาพสูงสุด 
- มีจิตส านึกความเป็นท้องถิ่น 

2.3 เพื่อสอดรับกับการด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ในเทศบาลต าบลป่าบง และน าองค์ความรู้
ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า 
 
3. หน่วยงานที่เสนอแผนและการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 

3.1 หน่วยงานท่ีเสนอแผน :   
 -   ส านักปลัดเทศบาล 
 -   กองคลัง 
 -   กองช่าง 
 -   กองการศึกษา 
3.2 หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน : งานการเจ้าหน้าท่ี 

ส านักปลัดเทศบาล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.3 การติดตามประเมินผล….. 
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3.3  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  : งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาล 
ด าเนินการติดตามประเมินผลปีละ 1 ครั้ง โดยขอให้หน่วยงานต่างๆ ในเทศบาลต าบลป่าบงรายงานผลการด าเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ท่ีได้ด าเนินการในปีงบประมาณท่ีผ่านมา และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

3.4 การประเมินสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร : งานการเจ้าหน้าท่ี ส านักปลัดเทศบาล     
ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อประเมินสัมฤทธิผลของ
แผนพัฒนาบุคลากร และจัดท ารายงานสรุปสัมฤทธิผลของแผนพัฒนาบุคลากร ปีละ 1 ครั้ง 
 
4. เป้าหมายของการด าเนินงานตามแผน 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลป่าบง  ท่ีได้ไปเข้าร่วมประชุม
วิชาการ หรือน าเสนอผลงานฯ ในแต่ละปีงบประมาณ มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับจ านวนพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างท้ังหมด (โดยไม่นับซ้ า) 

   
5. แนวทางการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 

5.1 ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างให้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา 
และดูงาน  ท้ังภายในและภายนอกเทศบาลต าบลป่าบง 

5.2  สร้างเครือข่ายในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลป่าบงเพื่อสร้างความร่วมมือและเครือข่ายการ
พัฒนางานในระยะยาว 

5.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง สามารถพัฒนาการ
ปฏิบัติงานท่ีเน้นประชาชนเป็นส าคัญ 

5.5 ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน การ
ติดต่อส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.6  ด าเนินการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อพัฒนาบุคลากร 
5.7 ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานต่างๆ ของเทศบาลต าบลป่าบงเพื่อให้สามารถน าความรู้

จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ท่ีแอบแฝงอยู่ในตัวบุคคล มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนา
บุคลากรและการพัฒนางาน 

 
/5.8 จัดโครงการสัมมนา….. 
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5.8  จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและภาวะผู้น าส าหรับผู้บริหารทุกระดับ 
ของเทศบาลต าบลป่าบงและหน่วยงาน 

5.9  พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถท าการวิจัยเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าท่ีได้อย่างมี 
คุณภาพ 

5.10  ใช้หลักการมอบหมายงานควบคู่กับการมอบอ านาจในการปฏิบัติงาน (Empowerment)          
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการท างานเพิ่มข้ึน 

5.11 น าแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ(Competency) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร โดยเน้นการ 
ประเมินสมรรถนะเพื่อการพัฒนาเป็นรายบุคคล และส่งเสริมการพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับต้นและระดับกลางให้สามารถ
ก าหนดความจ าเป็นท่ีจะรับการพัฒนา(Training Needs) ของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคลได้ 

5.12  พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้โดยส่งเสริมการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
(Standard operating procedure) 

5.13  ส่งเสริมให้หน่วยงานปรับปรุงกระบวนงานให้บริการที่ส าคัญให้ส้ัน กระชับ โดยเน้นการผลิต  
ผลงาน 

 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลป่าบง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรดังนี้ 
 

“ทันสมัย            ร่วมใจประสาน  
     บริการเป็นเลิศ       เทิดคุณธรรม” 

ทันสมัย (M : Modern) 
 -  ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ (IT)  มีทักษะและเทคนิคการถ่ายทอดและสามารถรับการ
เปล่ียนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 

ร่วมใจประสาน (U : Unty) 
 -  ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว  เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลป่าบง ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 

บริการเป็นเลิศ  (S : Service –Mind) 
-  ให้บริการด้วยความจริงใจ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดความคุ้มค่าเชิงภารกิจแห่งรัฐ     

ลดขั้นตอนการบริการ และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
เทิดคุณธรรม (T : Transparency)  
-  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างต าบลป่าบง  จะต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความโปร่ง 

และเป็นธรรม 
 

/จากการวิเคราะห์ทิศทาง..... 
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จากการวิเคราะห์ทิศทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลป่าบง   ตลอดจนอ านาจหน้าท่ี ประกอบกับการ
วิเคราะห์    SWOT   การพัฒนาบุคลากรโดยเน้นหลักการ วิธีการ เพื่อ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ของเทศบาลต าบลป่าบง    เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาขีดสมรรถนะ  และความสามารถของบุคลากรในจังหวัด           
ในระยะเวลา พ.ศ. 2561-2563  ให้บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าบง  เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีค่านิยมสร้างสรรค์ส่งเสริม             
มีความรู้ ความสามารถใน การท่ีจะพัฒนาสมรรถนะของตนเองให้น าไปสู่ความเป็นเลิศ รวมไปถึงการมุ่งเน้นเพื่อสร้าง
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชน  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1    พัฒนาหัวหน้าส่วนราชการให้มีคุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์  
วัตถุประสงค์    เพื่อพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการให้มีคุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์ สามารถสร้างวัฒนธรรม การท างาน
แบบใหม่ และเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีตอบสนองการบริหารงานแบบบูรณการและ นโยบายรัฐบาล  
มาตรการ  1. ด าเนินการพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อสร้างผู้น ายุคใหม่ท่ีมีคุณภาพและค่านิยมสร้างสรรค์  

2. ด าเนินการพัฒนานักบริหารเฉพาะทาง ให้มีสมรรถนะสามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารเฉพาะทาง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระยะเวลา พ.ศ. 2561-2563 
ตัวชี้วัด  1. หัวหน้าส่วนราชารปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณภาพ และค่านิยมสร้างสรรค์ โดยยึดหลัก สมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารเพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 60  

2. มีนักบริหารเฉพาะทางท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้นครบทุกสาขา  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราการเพื่อรองรับ 
วัฒนธรรมใหม่การท างานของข้าราชการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในส่วนราชการและยกระดับคุณภาพของข้าราชการ ให้เป็น ผู้ปฏิบัติงานบน
พื้นฐานขององค์ความรู้ ควบคู่กับค่านิยมสร้างสรรค์ และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
มาตรการ  1. ด าเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ โดยอาศัยโครงการตามรอย พระยุคล
บาทเพื่อราชการใสสะอาด และประโยชน์สุขของประชาชน  

2. พัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้โดยอาศัยการฝึกอบรมทาง Iinternet 
ระยะเวลา พ.ศ. 2561-2563 
ตัวชี้วัด  1. จ านวนข้าราชการท่ีมีค่านิยมสร้างสรรค์ภาครัฐเพิ่มข้ึน  

2. จ านวนข้าราชการท่ีมีวัฒนธรรมค่านิยมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง พัฒนาตนเองอย่าง 
3. จ านวนของข้าราชการท่ีมีจิตส านึกและวิธีการท างานท่ีมุ่งให้บริการประชาชน  
 
 
 
 
 

/เป้าหมาย..... 
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เป้าหมาย    พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลป่าบง 
  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะตามบทบาทและภารกิจของส่วนราชการ รองรับการ
บริหารงานแบบบูรณการ และนโยบายรัฐบาล  
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลป่าบง   ให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับภารกิจท่ี      
เป็นหน้าท่ีและความสามารถท่ีก าหนดตามกลุ่มงาน เพื่อสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มาตรการ  1. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร  

2. ส่งบุคลากรให้ได้รับการศึกษาต่อให้สูงขึ้นในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
3.  ด าเนินการฝึกอบรม หรือให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ   

ระยะเวลา พ.ศ. 2561-2563  
ตัวชี้วัด  1. จ านวนข้าชการอย่างน้อยร้อยละ 70   ได้รับการพัฒนามีสมรรถนะท่ีสอดคล้องตาม บทบาทภารกิจงาน
เพิ่มข้ึน  

3. จ านวนผู้บริหารและประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการเพิ่มขึ้น  
 
7.  การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากร  

เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จ าเป็นต้อง
ศึกษาทราบถึงทิศทาง รวมท้ังปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอก เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดระบบการพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลต าบลป่าบงอย่างท่ัวถึงตรงตาม เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  

 
7.1   ผลการวิเคราะห์  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก  

7.1.1   จุดแข็ง  
           1 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน  
           2 บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลส าเร็จ  
          3 บุคลากรท างานเป็นทีมได้ดี  
          4 บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  
          5 การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม  
          6 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับของบุคลากร  
          7 กลุ่มงานบริหารบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและใช้เวลาเหมาะสม  

  
8.  ระบบเทคโนโลยี..... 
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         8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย และสามารถใช้งาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

        9   มีการจัดส่ิงจูงใจท่ีส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการให้บรรลุประสิทธิผล  
        10 บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันท้ังผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน  
        11 
        12 
        13 

บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป็นอย่างดี  
การพัฒนาบุคลากรก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงการบริหาร ท าให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 
การส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการอบรมหรือศึกษาต่อ ท าให้บุคลากรต้องมีความเช่ียวชาญมากขึ้น 

 
7.1.2   จุดอ่อน  

        1 บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม ขาดจิตส านึกท่ีดีในการรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
        2 การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งต้ังยังขาดงบประมาณท่ีพอเพียง 
        3 การด าเนินการทางวินัยต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานต่ าหรือมีศักยภาพน้อยยังไม่จริงจัง  
       4 การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ  
       5 บุคลากรขาดการท างานเชิงบูรณการ  
       6 ขาดการติดตามประเมินผลด้านก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
       7 ผู้บริหารทุกระดับยังได้รับการพัฒนาน้อย 
       8 เทคโนโลยีสารสนเทศด้านก าลังคนยังถูกน ามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ 

  
    

7.1.3  โอกาส  
   1  ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
   2  ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการ ท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวขึ้น 
   3  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นส่ือท าความเข้าใจกับบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง  

 
  

         
 
 
 
 

/7.4  ภัยคุกคาม..... 
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7.1.4   ภัยคุกคาม  

1  การเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจุ แต่งต้ัง การเล่ือน ย้ายบุคลากรทุกระดับ ท าให้การวาง อัตราก าลังไม่
เหมาะสมกับภารกิจ  

2 กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอื้อต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่  
3 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย ไม่เพยีงพอต่อการพัฒนาและสร้างส่ิงจูงใจ  
4 การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5 การร้องเรียนของประชาชนท่ีไม่มีความพอใจในระบบงานบางส่วน 

 
จากการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคามของการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล                

ป่าบง พบว่า การพัฒนาบุคลากรยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องมีการปรับปรุง เพื่อให้การพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  
จึงต้องมีการท าแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของเทศบาลต าบลป่าบงขึ้น 

 
8. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนังกานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ก าหนดให้ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เช่น ระเบียบ
กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานด้านพัสดุ  งานด้านช่าง  งานด้านการศึกษา 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ในเรื่อง
การวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคล
อื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท างาน การส่ือสารและส่ือความหมาย การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ได้รับ
การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือ
หลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

/วิธีการพฒันา..... 
 
 
 
 



 
 

9 
 

9.  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
9.1 วิธีการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลป่าบง 
วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล

ต าบลป่าบงจะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนท่ีจะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ี เฉพาะพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างผู้ท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการใหม่ 

2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
หรือส่วนราชการอื่น ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมท้ังองค์การบริหารส่วนต าบลจะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

3. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานท่ีอยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลป่าบง 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดเชียงใหม่ หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีสอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างอย่าง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/10.  การติดตามและประเมินผล….. 
 



 
 

10  
10.  การติดตามและประเมินผล 
 

1. ก าหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องท ารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วันท าการ นับแต่
วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงนายกเทศมนตรี 

2. ให้ผู้บังคับบัญชาท าหน้าท่ีติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อน
และหลังการพัฒนาตามข้อ 1 

3. น าข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการก าหนดหลักสูตรอบรม  ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการต่อไป 

4. ผู้บังคับบัญชาน าผลการประเมินไปพิจารณาในการเล่ือนขั้นเงินเดือน เล่ือนระดับ  ตามผลสัมฤทธิ์
การปฏิบัติงาน 

5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี                  
โดย LPA  ต้องผ่านการประเมินตัวช้ีวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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งบประมาณตามเทศบญัญตัิงบรายจ่ายประจ าปี 
 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป  หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่นๆ  โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน               
ต้ังงบประมาณ ไว้  30,000 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ต้ังงบประมาณไว้ 80,000 บาท 
 

 
 



ระยะเวลากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 
1. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

ท่ี กิจกรรม/โครงการ/หลักสูตร เป้าหมาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
2561 2562 2563 

1 
2 
3 

   4            
   5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
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หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่น 
หลักสูตร นักบริหารงานท่ัวไป 
หลักสูตร การบริหารงานบุคคล 
หลักสูตร นิติกร 
หลักสูตร เจ้าพนักงานธุรการ 
หลักสูตร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
หลักสูตร ผู้อ านวยการกองคลัง 
หลักสูตร เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
หลักสูตร เจ้าพนักงานพัสดุ 
หลักสูตร ผู้อ านวยการกองช่าง 
หลักสูตร นายช่างโยธา 
หลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา 
หลักสูตร เพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน 
 
หลักสูตร นักวิชาการศึกษา 

นักบริหารงาน เทศบาล จ านวน 1  ราย 
นักบริหารงานท่ัวไป จ านวน   2  ราย 
นักทรัพยากรบุคคล  จ านวน 1 ราย 
นิติกร  จ านวน  1 ราย 
เจ้าพนักงานธุรการ จ านวน  2 ราย 
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  จ านวน 1 ราย 
นักบริหารงานคลัง  จ านวน  1 ราย 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จ านวน 1  ราย 
เจ้าพนักงานพัสดุ  จ านวน  1  ราย 
นักบริหารงานช่าง  จ านวน  1  ราย 
นายชา่งโยธา   จ านวน  1 ราย 
นักบริหารงานการศึกษา  จ านวน  1  ราย 
ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง  จ านวน  
15 ราย 
นักวิชาการศึกษา  จ านวน  1  ราย 

-- 
พ.ค. 

- 
- 

ส.ค. 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
- 

มี.ค. 
ม.ค. 

- 
ก.พ. 

- 
- 

เม.ย. 
มิ.ย. 

- 
ส.ค. 

- 
- 

ก.ค. 
 

มี.ค. 

- 
- 
- 
- 

ม.ค. 
- 
- 
- 

มี.ค. 
- 

พ.ค. 
- 

พ.ย. 
 
- 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลป่าบง 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
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