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ค๊าน๊า 
 
 

   การพัฒนา พนักงาน เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  โดยค๊านึงถึงการสร้างก๊าลังคนในการปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเทศบาล
ทุกต๊าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะต๊าแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมส๊าหรับต๊าแหน่ง และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงาน เทศบาลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้ก๊าหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ 
อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบเฉพาะต๊าแหน่ง ด้าน
การบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น 

  คณะกรรมการจัดท๊าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลตามประกาศคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ด๊าเนินการ รวมทั้งได้ให้ความส๊าคัญใน
การพัฒนา พนักงานเทศบาลใน ด้านการเมือง เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ อันจะท๊าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต๊าแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 

     เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
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แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ๊าปีงบประมาณ  2564 - 2566 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงาน เทศบาล จังหวัดพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ได้ก๊าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่  พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ  
ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท๊าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา  นั้น  ต้องพัฒนาทั้ง  5  ด้าน  ได้แก่ 

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

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

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

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืน
ได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษยสัมพันธ์  การท๊างาน  การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม  คุณธรรม  และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการ
ท๊างานอย่างมีความสุข   

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า จึงได้จัดท๊าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจ๊าปี  
2564 - 2566  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลในเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  จริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด๊าเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  
 3.  เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด๊าเนินงานพัฒนาพนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า 
 
3.  เป้าหมาย 
 1.  เป้าหมายเชิงปริมาณ  
      พนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  อันประกอบด้วย  พนักงาน เทศบาล  ลูกจ้างประจ๊า  พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ  และพนักงานจ้างทั่วไป  ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรม 
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

              พนักงานเทศบาลทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา  การเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรม  
สามารถน๊าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตาม
แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
4.  ขั้นตอนการด๊าเนินงาน 
 4.1  การเตรียมการและการวางแผน  
 1)  แต่งตั้งคณะท๊างานเพ่ือด๊าเนินการจัดท๊าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
 2)  พิจารณาเหตุผลและความจ๊าเป็น  ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่า พนักงานแต่ละคนสมควร
จะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่
ก๊าหนดไว้ 
 3)  ก๊าหนดประเภทของความจ๊าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต๊าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 4.2  การด๊าเนินการพัฒนา  
 1)  การเลือกวิธีพัฒนา พนักงาน ที่เหมาะสม  เมื่อ พนักงาน ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา  และ
ทราบความจ๊าเป็นในการพัฒนาแล้ว  น๊าข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาก๊าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้ พนักงาน
เทศบาล จ๊าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  ได้แก่  การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือก
ประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  
การให้ความรู้  การฝึกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนาเป็นต้น 
 2)  วิธีการพัฒนา พนักงานเทศบาล   ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนา พนักงานเทศบาล   โดยเลือกแนว
ทางการพัฒนาได้หลายอย่าง  โดยอาจจัดท๊าเป็น  โครงการด๊าเนินการเองหรือเข้าร่วมกับหน่วย งานราชการอ่ืน  
หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช๊านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด๊าเนินการ 
 4.3   การติดตามและประเมินผล  
 ให้ คณะท๊างาน ติดตามการพัฒน าพนักงาน าอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนาเมื่อผ่านการ
ประเมินผลแล้ว  ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 
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แผนภาพแสดงขั้นตอนในการด๊าเนินงานการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

1.  การเตรียมการและการวางแผน 
1.1  แต่งตั้งคณะท๊างาน 
1.2  พิจารณาเหตุผลและความจ๊าเป็น 
1.3  ก๊าหนดประเภทของความจ๊าเป็น 

2. การด๊าเนินการ / วิธีด๊าเนินการ 
การด๊าเนินการ  โดยอาจด๊าเนินการเอง  หรือร่วมกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด๊าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่
เหมาะสม  เช่น 

- การสอนงาน  การให้ค๊าปรึกษา 
- การฝึกอบรม 
- การให้ทุนการศึกษา 
- การศึกษาดูงาน 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
- ฯลฯ 

3.  การติดตามและประเมินผล 
 จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบ
ถึงความส๊าเร็จ  ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงแผน 
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5.  หลักสูตรและวิธีการพัฒนา 
 เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  ก๊าหนดหลักสูตรการพัฒนาส๊าหรับพนักงานเทศบาลในแต่ละต๊าแหน่งต้องได้รับ
การพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

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

 
 วิธีการพัฒนา 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊าจะด๊าเนินการเอง  เช่น  การฝึกอบรม หลักสูตรตามมาตรฐานการก๊าหนดต๊าแหน่ง
ของแต่ละสายงาน  การศึกษาดูงาน  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม  เป็นต้น   นอกจากนี้เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  จะ
ด๊าเนินงานร่วมกับเอกชนและส่วนราชการอ่ืน เช่น  ส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  
ที่หน่วยงานราชการอ่ืนหรือเอกชนเป็นผู้ด๊าเนินการ  หรือเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า   เป็นผู้ด๊าเนินการและเชิญ
หน่วยงานอื่นเข้าร่วม  เช่น  การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  หรือวิทยากรกระบวนการซึ่งสามารถสรุป วิธีการ
ด๊าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้  ดังนี้  คือ   

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

 
6.  การติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  จะจัดให้มีการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน เทศบาล   
เพ่ือให้ทราบถึงความส๊าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลผู้เข้ารับการพัฒนา  โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1) การใช้แบบสอบถาม  แบบทดสอบ  ก่อน – หลัง  และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย
หลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

2) การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพื่อร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา  ของ
ผู้เข้ารับการพัฒนา 

3) การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด๊าเนินการพัฒนา  เช่น  ในกรณีที่เทศบาล
ต๊าบลบ้านต๊๊า  ส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 



  

 
 
 
 
 
 
 



  

5 
รายละเอียดแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ๊าปีงบประมาณ 2564 - 2566 

เทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด๊าเนินการ งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาลใน
สังกัดทุกคนทุกต๊าแหน่ง
ได้รับการพัฒนาภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านพนักงานเทศบาล 
1. ส่งเสริมและให้ความส๊าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท๊าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต๊าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.   ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษา
ต่ออย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้
ศึกษาต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท๊างาน
ตลอดเวลา 
3.  สนับสนุนให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ๊า พนักงาน
จ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร และประชาชน ได้มี
โอกาสทัศนศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ด๊าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค๊าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท และ
หลักสูตรตามสายงานปฏิบัติ 
 

พ.ศ.2564  - 2566 เทศบาล  
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด๊าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุก
คนทุกต๊าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา 3 
ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
1.  ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ๊า 
พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
2.  การจัดท๊าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ๊า และพนักงานจ้าง 
3.  การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
4.  มีการพัฒนาจิตส๊านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 
5. มีการพัฒนาส่งเสริมให้พนักงานมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น มีความชัดเจนเกี่ยวกับความ
โปร่งใสความซื่อสัตย์ในการปฎิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

พ.ศ.2564  - 2566  เทศบาล  
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วัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย 
แผนงาน/โครงการ วิธีการ 

ระยะเวลา
ด๊าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงาน
เทศบาลทุกคนทุก
ต๊าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
1.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการท๊างาน การปรับใช้
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
2.  ให้มีการน๊าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
ในการท๊างาน 
3.  ส่งเสริมให้มีการด๊าเนินกิจกรรม 5 ส  
4.  กิจกรรมมาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
5.  กิจกรรมต่อต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด๊าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่น
โดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค๊าปรึกษา และอ่ืน 
ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่
ท๊างาน และสถานที่
บริการประชาชน 

พ.ศ.2564 - 2566  เทศบาล  
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8 
ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ประจ๊าปีงบประมาณ 2564 
 

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.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

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

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
 

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

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 
 
 

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

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ประจ๊าปีงบประมาณ 2564 

 

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
ปริญญาตรี 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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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

ประจ๊าปีงบประมาณ 2565 
 

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.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

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

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
 

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

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 
 
 

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

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ประจ๊าปีงบประมาณ 2565 

 

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
ปริญญาตรี 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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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ประจ๊าปีงบประมาณ 2566 

 

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.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

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

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจ้าง 
 

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

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 
 
 

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

เทศบาลด๊าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาพนักงานเทศบาลท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ต๊าแหน่งสาย
งานบริหาร 
 ต๊าแหน่งสาย
งานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต๊าบลบ้านต๊๊า  อ๊าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
ประจ๊าปีงบประมาณ 2566 

     

 
 
 
 
 
 
 

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
ปริญญาตรี 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 



  

 


