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๑ 

 

  ๑. หลักการและเหตุผล 

 
 
    
 

 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่องหลักเกณฑ์และเงือ่นไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปจัจบุัน 
สว่นที่  ๔  เรื่องการพัฒนาพนกังานเทศบาล ข้อ ๒๘๘-๓๒๖   กำหนดใหเ้ทศบาลมกีารพฒันาผู้ไดร้ับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นพนักงานของเทศบาล กรอนมอบหมายหน้าที่ใหป้ฏิบัติเพือ่ใหรู้้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ  หลักและวิธีปฏิบัตริาชการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข  และแนวทางปฏิบัติตนเพือ่เป็นพนักงานเทศบาลที่ดี   
 ประกอบกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ให้คำนึงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นกรอบและแนวทางในการกำหนดแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลและประกาศ
คณะกรรมการการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ส่วนที่  ๔  เรื่องการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  ข้อ  ๒๙๙ กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติที่ดีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำให้ปฏิบติัหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใน
การจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  ต้องกำหนดตามกรอบของแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ระยะเวลา  
๓  ปี  ตามกรอบของแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖   
 

 ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย จงึกำหนดยุทศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑  การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการฝ่ายการเมืองและ
ข้าราชการประจำ 
 ๑.๑ การยกย่องชมเชยบุคคลซึ่งมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ด ี
 ๑.๒ สร้างองค์กรใหเ้ป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม   
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพฒันาข้าราชการ 
 ๒.๑ ปลูกจิตสำนึกให้ข้าราชการทุกคนยึดมั่น และมีความจงรักต่อสถาบันของชาติ 
 ๒.๒ กำหนดให้ข้าราชการทุกระดับเข้ารบัการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ 
              องค์ความรู้ในการปฏิบัตงิาน 
 ๒.๓ จัดให้องค์ภายนอกเข้ามาทำการศึกษาวิจัย  สำรวจตรวจสอบการทำงานของเทศบาล 
               ภายใต้กรอบการปฏิบัตงิานในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 ๒.๔ พัฒนาบุคลากรให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม 



๒ 

 

๒. วัตถุประสงค ์

๓. เป้าหมายการพัฒนา 

              และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓  ปรับปรงุระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
 ๓.๑ ปรับปรงุแนวการดำเนินงานโดยยึดกฎระเบียบของทางรากชาร ในการบรหิารงานบุคคล 
               สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ  ยึดมั่นระบบคุณธรรม 
 ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔  การสร้างการมสี่วนร่วมในระบบสนบัสนนุและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
 ๔.๑ เปิดโอกาสให้ข้าราชการทกุคนเข้ามามสี่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับทราบปัญหา 
              กำหนดแนวทางและนโยบายในการพฒันาองค์กร 
 ๔.๒ เปิดใหป้ระชาชน หน่วยงานและองค์กรอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจตรวจสอบ  
              รับรู้  รับทราบถงึแนวนโยบายการบริหารงาน การพัฒนาทอ้งถ่ิน รวมถึงการนำนโยบาย  
              ไปสู่การปฏิบัต ิ โปร่งใสตรวจสอบได้ 

  
   
 
 ๒.๑  เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลกูจ้างและพนักงานจ้างทกุคนได้รับการพัฒนาในด้านความรู้  
    ความสามารถ ทักษะและวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
 ๒.๒  เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลกูจ้างและพนักงานจ้างทกุคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม 
        จริยธรรม  และจรรยาวิชาชีพ 
 ๒.๓  เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลกูจ้างและพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมี 
    ประสิทธิภาพในสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
  
 
 
 ๓.๑  พนักงานเทศบาลตำแหนง่สายงานบริหารทุกคน จะตอ้งได้รับการพฒันาในแต่ละปี 
        อย่างน้อย  ๑  หลักสูตร 
 ๓.๒  พนักงานเทศบาลสายงานปฏิบัติ จะต้องไดร้ับการพฒันาในแต่ละปี อย่างน้อย ๑   
        หลักสูตร 
 ๓.๓  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง จะต้องได้รับการพฒันาในแต่ละปีอย่างน้อย  ๑  หลักสูตร 
 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 บุคลากรในสงักัดเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย อันประกอบไปด้วย พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจำ  และพนักงานจ้าง จะตอ้งได้รบัการพัฒนาเพิม่พูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน อย่างน้อยร้อยละ  ๘๕   



๓ 

 

๔. หลักสูตรการพฒันา 

๕. ข้ันตอนการดำเนินงาน 
 

 เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
 บุคลากรในสงักัดเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  ทุกคนทีไ่ด้เข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน  สามารถนำความรู้ที่ได้รบัมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เพื่อบริการประชาชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามแนวทางการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี  
ผู้มารบัการบริการมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตอบสนองตามแนวนโยบาย อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
๘๐ และในแต่ละปีตอ้งไม่น้อยกว่าเป้าหมายในปีทีผ่่านมา 
 
 
 
 
 ๔.๑  สายงานผูบ้รหิาร ประกอบด้วยหลักสูตร 
  -   หลักสูตรด้านการบริหาร 
  -   หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม 
 ๔.๒  สายงานผูป้ฏิบัต ิ
  -   หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  -   หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  -   หลักสูตรความรู้และลกัษณะเฉพาะแตล่ะตำแหนง่ 
  -   หลักสูตรด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 ๔.๓  สายงานพนักงานจ้าง 
  -   หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  -   หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  -   หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแตล่ะตำแหน่ง 
  -   หลักสูตรด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  
 
        
  ๕.๑ การเตรียมกาและการวางแผน 
  ๑)  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพฒันาพนักงานเทศบาล 
  ๒)  พิจารณาถึงเหตผุลและความจำเป็นในการพฒันาโดยการศึกษาวิเคราะห์ว่า  
      ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละบุคคลจะต้องได้รับการพฒันาด้านใดบ้าง ที่จะส่งผลในการ  
      ปฏิบัติงานใหส้ำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 
  ๓) กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู ้
   และทักษะเฉพาะงานในแตล่ะตำแหนง่  ด้านการบรหิาร ด้านคุณสมบัตสิ่วนตัว 
                          และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 



๔ 

 

๖. การติดตามและประเมินผล 

 ๕.๒ วิธีดำเนนิการพัฒนา 
   เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเองหรอืโดยการพัฒนา 
ตามโครงการของสถาบันพฒันาบุคลากรท้องถ่ิน  กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน หรือหน่วย ราชการอื่นที่
เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึง่ตามความจำเป็นและความเหมาะสม  ดังนี้ 
 

 ๑) การปฐมนิเทศ จะดำเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงาน 
      เทศบาลหรือพนักงานจ้างที่ได้รบัการบรรจุแตง่ตั้งใหม ่
 ๒) การฝกึอบรม เทศบาลอาจดำเนินการเอง หรือส่งเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการต่าง
  ของสถาบันพฒันาบุคลากรท้องถ่ิน  กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถ่ิน  หรอืส่วน 
  ราชการอื่นทีเ่กี่ยวข้องตามความเหมาะสม 
 ๓) การสง่เสรมิให้ข้าราชการทุกคนมีโอกาสศึกษาเพิม่เติม  ในระดับทีสู่งข้ึน 
 ๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรอืการสัมมนา ตามโครงการของสถาบันพฒันาบุคลากร 
      ท้องถ่ิน หรือส่วนราชการอื่น 
 ๕) การสอนงานการให้คำปรึกษา หรือวิธีการอื่น  โดยหัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วน 
  ราชการที่ได้รบัมอบหมาย ทำการสอนงานให้กบัผู้ใตบ้ังคับบญัชา 
 

 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาน้ัน ต้องดูจากความจำเป็นในการพัฒนาของบุคลากรแต่ละราย ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาจะต้องนำข้อมูลเหลา่น้ีมากำหนดกลุม่เป้าหมายและเรื่องที่ต้องการพัฒนา   เพื่อกำหนดทางเลือก
หรือเลือกวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสม และความต้องการพัฒนา  โดยเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน
การพัฒนาบุคลากร  ให้เกิดการพัฒนาด้านความรู้ สามารถในปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อหน่วยงานและสนองตอบการให้บริการกับประชาชน 
 
 
  
 
 เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย  จัดใหม้ีระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพฒันา
พนกังานเทศบาล เพื่อใหท้ราบถึงผลสำเร็จของการพฒันา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้ทีเ่ข้ารบัการพัฒนา  โดยวิธีประเมนิผลการพฒันา  ดังนี ้
 

 ๑) กำหนดใหผู้้เข้ารบัการฝกึอบรม  สัมมนา  หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ต้องรายงานผล
  การเข้ารบัการพัฒนาตอ่ผูบ้ังคับบัญชา ภายใน  ๗  วัน  
 ๒) แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผล  เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของ 
  พนักงาน  เพื่อเปรียบผลการปฏิบัตงิานหลังจากได้รบัการพฒันาแล้ว  ตามข้อ  ๑ 
 ๓) นำผลการติดตามประเมินผลของคณะทำงาน มาใช้ประกอบการกำหนดหลักสูตรและ
  กำหนดวิธีการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 



๕ 

 

เริ่มต้น 

 

 

 

 

๑.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

๑.๒ พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 

๑.๓ กำหนดประเภทของความจำเป็น 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 

 

 

 

การดำเนินการพัฒนาโดยอาจดำเนินการเอง หรือร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนดำเนินการและ
เลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น 

- การปฐมนิเทศ 

- การสอนงาน การให้คำปรึกษา 

- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 

- การฝึกอบรม 

- การให้ทุนการศึกษา 

- การดูงาน 

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- ฯลฯ 
 

๒. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 

 

 

 

 

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามประเมินผลเพื่อให้ทราบถึง
ความสำเร็จความรู้ ความสามารถ และผลของการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการ
พัฒนาหรือไม่เพียงใด 

๓. การติดตามและประเมินผล 

ปรับปรุงแผน 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการดำเนินงานพัฒนาพนักงานเทศบาล 

   
   

 
 
 

  
   

 
 
 

   
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


