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การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลต าบลท่าเกษม นั้น  ได้ค านึงถึงภารกิจอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการบทบาทและ
หน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทของเทศบาล โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง 
ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานใน
หน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบล ท่าเกษม
ต่อไป 
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แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

เทศบาลต าบลต าบลท่าเกษม 
---------------------------------- 

 
๑.หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับพื้นที่และในระดับสากลเป็นสิ่งที ่
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน เศรษฐกิจบนฐานความรู้ ที่ต้องอาศัย              
ทั้งเทคโนโลยี ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการองค์การที่ดี แม้ว่าการพัฒนา
องค์กรข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการแต่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ บุคลากร องค์กรที่มีโครงสร้างของบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถย่อมเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากร           
ของเทศบาล อย่างทั่วถึงในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะ ตามทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ         
การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ มีความรอบรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสามารถ
น ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรตระหนัก    
ในบทบาทภารกิจหน้าที่ และสามารถใช้สิทธิหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกรอบนโยบายหลักในการ
พัฒนาเพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ โดยยึดแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑.๑ เป็นการหาความจ าเป็นในการพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็น      
ที่จะต้องพัฒนาพนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่งตามที่
ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังของเทศบาล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้
ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
๑.๒ การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม            

และจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๓ การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องมีการก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท              

การพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา      
๓ ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล 

 ๑.๔ จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนา 
พนักงานเทศบาล ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี  เป็นประธานกรรมการ ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอื่น เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลท่าเกษม จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ข้ึนเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร 
ลงในแผนพัฒนาเทศบาล เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และได้จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ในการพัฒนา
ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
รวมถึงการให้พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น การฝึกปฏิบัติในการคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคนพัฒนา
ตนเอง มีวิธีการปฏิบัติงานตามกระบวนการท างานตามหลักธรรมมาภิบาล โดยเฉพาะน าเอามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง มาใช้อย่างจริงจัง 



   -๒- 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของ 
บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านใหม่หนองไทรในการปฏิบัติงานราชการและตอบสนองความต้องการของประชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๒.๒ เพื่อให้/มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด  และการพัฒนาตนเอง
ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเกษม 

๓.๒ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลต าบลท่าเกษม ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด 

๓.๔ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถ่ินให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
๒) ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
๓) ด้านการบริหาร 
๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
๕) ด้านศิลธรรมคุณธรรม 

๓. เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลต าบลท่าเกษม อันประกอบด้วยพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู ้ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลต าบลท่าเกษมทุกคน  ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพิ่มพูนความรู้ทักษะ คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  
๔. วิสัยทัศน์การพัฒนา 
   

 “มุ่งพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต    
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 
  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลต าบลท่าเกษม โดยก าหนดข้ึนจาก
การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าองค์การ สุจริตธรรมที่มี
ศักดิ์ศรี (Organization Integrity)  
  กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกย่องบุคลากร/ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม  
 
 



-๓- 

   กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ท างานตาม  
      หลักธรรมาภิบาลและสร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 

กิจกรรมที่ ๒ จัดการความรู้ และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จาก 
      ผู้น าเหล่าน้ีทั้งงานที่ผ่านมา และโครงการที่ก าลังด าเนินการเพื่อเป็น 
      ตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรอื่น ๆ 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๒  สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี ( Organizational  Integrity) 
กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็น 

      เกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าป ี
   กิจกรรมที่ ๒ ค้นหาตัวอย่างโครงการวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  

     และธรรมาภิบาล จากส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อประมวลเป็นตัวอย่างและ 
     น ามาศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป 

  กลยุทธ์ที่ ๑.๓ ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถ่ิน  
   กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนักการเมืองท้องถ่ิน  

      แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานเทศบาล  

  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในรูปแบบต่าง ๆ 
  กลยุทธ์ที่ ๒.๑ ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท  
   กิจกรรมที่ ๑  การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้จากพระ  

       ราชกรณียกจิพระราชจรยิวัตร และพระบรมราโชวาท ทีพ่ระราชทาน 
       ใหแ้กข้่าราชการ รวมถึงการพัฒนาโครงการหรอืกจิกรรมทีป่ระยุกต์ 
       ความเข้าใจดังกลา่ว 

   กิจกรรมที่ ๒  การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และหลักสูตร  
       เศรษฐกจิพอเพียงใหเ้ปน็หลกัสตูรส าหรบัอบรมบคุลากรทกุระดับ 

  กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ  
   กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ( Training Roadmap) 
          เพ่ือใหท้ างานได้ตามหน้าทีร่บัผดิชอบและประสทิธิภาพสงูสดุ โดยไม่  

      เน้นการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมอย่างเดียว แต่เน้นระบบการ 
      มอบหมายงาน การสอนงาน ฯลฯ 

   กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้มแข็งเป็นพัฒนาภาคบังคับ
          โดยเฉพาะเรือ่ง  

- กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน 
- ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถตัดสินใจกระท า หรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่าง
ได้อย่างเหมาะสม 

- การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์ 
- การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน 

 



-๔- 

กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาบุคลากร ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในต าแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้  
การพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดี 
ที่มีคุณธรรม และจริยธรรม เข้าสู่ระบบราชการยุคใหม ่

  กลยุทธ์ที่ ๒.๓ สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อมูลข่าวสาร 
       ด้านธรรมาภิบาล 
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะน าด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร 
                ทัง้ระบบ  
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ ในด้าน 
                 จรยิธรรมและธรรมาภิบาล ซึง่จะท าใหเ้กดิการและเปลีย่นเรยีนรูข้ึ้นใน 

       องค์กร 
  กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น  
   กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเรื่อง  

- ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถ่ินที่ด ี
- ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม ่
- ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
- เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น 

กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
         และสูม่าตรฐานสากล  
 กิจกรรมที่ ๑ ก าหนดยุทธศาตร์การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและ  

     สู่มาตรฐานสากล 
   กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  

    และสู่มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การปรับปรุงระบบบริหารทัพยากรบุคคล 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย โดย  

       ยึดหลกัธรรมาภิบาล 
กิจกรรมที่ ๑ การน าเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมาก าหนดไว้ในกระบวนการ  
                ของการแต่งต้ังหรอืเลือ่นเข้าสูต่ าแหน่งบรหิารในทกุระดับของ 
                หน่วยงานโดยใหเ้ปน็องค์ประกอบส าคัญ 
กิจกรรมที่ ๒ ปรับแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา  
                บรรจ ุแต่งต้ัง โอน ย้าย  

  กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ  
   กิจกรรมที่ ๑ จัดท าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร  
   กิจกรรมที่ ๒ ก าหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษผู้ฝุาฝืนข้อบังคับและวินัย  

      ข้าราชการอย่างชัดเจน 
  กลยุทธ์ที่ ๓.๓ ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร  
   กิจกรรมที่ ๑ จัดท าและผลักดันให้มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุตร/ครอบครัวพนักงาน  

      ส่วนท้องถ่ินที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที ่



-๕- 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม  
           และธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบที ่

       เกีย่วข้อง 
กิจกรรมที่ ๑  ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสให้บุคลการเข้าไปมีส่วนร่วม 
                 ในก าหนดนโยบาย  
กิจกรรมที่ ๒  ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียน 
                 เกีย่วกบัการทจุรติของหน่วยงาน  
กิจกรรมที่ ๓  ปรับปรุงระบบและแนวทางการตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
                  ท างาน  

 กลยุทธ์ที่ ๔.๒ เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตามสถานการณ์  
        การท างานของเทศบาลต าบลทา่เกษม 
กิจกรรมที่ ๑  สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างเครือข่าย 
                 การท างานรว่มกนัทีเ่ข้มแข็ง ทัง้แนวด่ิงและแนวราบ รวมถึงการสรา้งพลงัมวล 
                 ชลในพ้ืนทีท่ีเ่ข้มแข็ง  
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยงานอื่น เข้าร่วม 
                เปน็กรรมการ อนุกรรมการในชุมชนทอ้งถ่ิน เพ่ือเข้ารว่มในการก าหนดนโยบาย  
                การวางแผนจดัท ายุทธศาสตรก์ารพัฒนาชุมชน  
กิจกรามที่ ๓ การให้ผู้น าศาสนาหรือศาสนสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมใน 
                การสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร 

  
๖. วิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากร 

การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ 
วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาล  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนดไว้ เพื่อให้
การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง  (Strengths : S) 

๑. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน 
๒. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลส าเร็จ 
๓. เทศบาลต าบลบ้านใหม่หนองไทร จัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอื้อต่อการปฏิบัติราชการ 
๔. บุคลากรท างานเป็นทีมได้ดี 
๕. บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๖. บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๗. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคลากรมีความทันสมัย และ

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. เทศบาลต าบลบ้านใหม่หนองไทร จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติราชการ 



 
-๖- 

 
๙. บุคลากรในเทศบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานและระหว่าง

ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
๑๐.  บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลต าบลต าบลท่าเกษมเป็นอย่าง

ดี 

จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
๑. บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม ขาดจิตส านึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อ

หน้าที ่
๒. ขากการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติ

ราชการ 
๓. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อต่อการปฏิบัติราชการเชิงรุกและไม่ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติ

ต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน 
๔. การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ 
๕. บุคลากรขาดการท างานเชิงบูรณาการ 
๖. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มากกว่าใช้ผลส าเร็จของงาน 
๗. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและความผูกพันในการ

ปฏิบัติราชการ 
๘. บุคลากรขาดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  
๙. ไม่มีการวางแผนก าลังคนที่เป็นระบบ เพื่อทดแทนก าลังคนที่ขาด 
๑๐. บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม ่

 
โอกาส (Opportunities : O) 

๑. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ท าให้ต้องเร่งพัฒนา
บุคลากร 

๒. ระบบการบริหารงานเชิงบูรณาการ ท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวข้ึน 
๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการท างานของท้องถ่ิน ส่งผลให้การ

บริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส 
๔. ความก้าวหน้าเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารและท าความเข้าใจกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. ความก้าวหน้าเทคโนโลยี ท าให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๖. นโยบายรัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินมากข้ึน 
๗. ประชาชนมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเร่งพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร 
 



 
-๗- 

อุปสรรค (Threat : T) 
๑. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญบางสายงาน ความรู้ที่มีจ ากัด ท าให้ต้องเพิ่มพูน

ความรู้ให้หลากหลาย จึงจะท างานได้ครอบคลุมภารกิจของเทศบาล   
๒. ส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ท าให้ศักยภาพของ

บุคลากรไม่เท่าเทียมกัน ยากแก่การท างานร่วมกัน 
๓. การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๔. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเร็ว ท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง 
  

  
การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

นายกเทศมนตรี 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

 

 

 

 

ประเมินผล 

ผู้บริหารหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 
รายงานนายกเทศบาลต าบล 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเอง  
ยุทธศาสตร์ได้ 



-๘- 
 

การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลต าบลท่าเกษม จะเป็นการพัฒนาโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด  โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพื่อให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง  สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง  การโอนย้าย  และ
ประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับต าแหน่ง  การพิจารณาความดีความชอบ  และการต่อสัญญาจ้าง  
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลต าบลท่าเกษมที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

คณะกรรมการ 
วางแผนอัตราก าลังสรรหา

ประเมินผล/รายงาน 

นายกเทศมนตรี 
ผู้บริหารหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบให้
ความเป็นธรรม 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรม 
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง 
สนองยุทธศาสตร์ได้ 
 



-๙- 
๗. ขั้นตอนด าเนินงาน 

๗.๑  การเตรียมการและการวางแผน 
๑) แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
๒) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับ 

บัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

๓) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ 
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  

๗.๒ การด าเนินการพัฒนา 
๑) การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น 

ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน า 
ข้อมูลเหล่าน้ันมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเปูาหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ 
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู ้การสับเปลี่ยนหน้าที ่
ความรับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 

๒) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดย 
เลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับ 
หน่วยราชการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

๗.๓ การติดตามและประเมินผล 
ให้ผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อ 

ผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 

เริ่มต้น 
 

 
 

      ๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
       ๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
       ๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

๑.การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

การด าเนินการ โดยอาจด าเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วย 
ราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการและเลือก  
รูปแบบวิธีการที่ เหมาะสม เช่น 

- การปฐมนิเทศ 
- การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
- การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  
- การฝึกอบรม 
- การดูงาน 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
- ฯลฯ 
 

 

๒ การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 

 

      จัดให้มีระบบตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล 
เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จความรู้ความสามารถและ
ผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 

สิ้นสุด 



-๑๑- 
๘. หลักสูตรและวิธีการพัฒนา 
 ๘.๑  หลักสูตรการพัฒนา 
  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลต าบลท่าเกษม เห็นสมควรให้
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และงบประมาณในการพัฒนา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่ง และระดับต าแหน่งในแต่
ละสายงานที่ด ารงอยู่ในแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี

๒. ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้  
ความสามารถในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย  ดังนี้  

(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 

๘.๒ วิธีการพัฒนา/ระยะเวลาด าเนินการ 
 วิธีการพัฒนา 

เทศบาลต าบลต าบลท่าเกษมจะด าเนินการเอง เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การสอน 
งานโดยผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  และการศึกษาดูงาน  เป็นต้น  
นอกจากนี้เทศบาลต าบลบ้านท่าเกษมจะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอื่นและด าเนินการร่วมกับเอกชน  เช่น 
ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ที่หน่วยงานราชการอื่นหรือเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ  หรือ
เทศบาลต าบลต าบลท่าเกษมเป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม เช่น การเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  
หรือวิทยากรกระบวนการซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ คือ 

๑) การปฐมนิเทศ 
๒) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
๓) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
๔) การฝึกอบรม 
๕) การดูงาน 
๖) การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

ระยะเวลาด าเนินการ    

ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลต าบลท่าเกษม โดยค านึงถึงความ
เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายที่เข้ารับการพัฒนา  วิธีพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาในแต่ละหลักสูตร จึงได้ 
ท าการส ารวจความต้องการของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยให้ระบุความต้องการในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมในหัวข้อต่างๆ เนื่องจากมีบุคลากรเป็นจ านวนมาก จึงได้จ าแนกประเภทบุคลากรเป็นกลุ่มสายงาน 
รายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
 



-๑๒- 
ตารางโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
เทศบาลต าบลต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 
ตารางโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4-2566 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๑ โครงการพัฒนาด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

-เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

-คณะผู้บริหาร 
-สมาชิกสภาเทศบาล 
-พนักงานเทศบาล 
-ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานจ้าง 

๓๐,๐๐๐ ต.ค.๖4 - ก.ย.๖6 -บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติสุข 

งานการเจ้าหน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถ่ิน/สมาชิกสภา/
ผู้น าชุมชน/พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง 

-เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-คณะผู้บริหาร 
-ส.ท./ผู้น าชุมชน 
-พนักงานเทศบาล 
-ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานจ้าง 

๖๕๐,๐๐๐ ต.ค.๖4 - ก.ย.๖6 -ผู้เข้าร่วมโครงการ
น าความรู้ที่ได้รับมา
ใช้ในการท างานใน
องค์กรได้เป็นอย่างดี 

งานการเจ้าหน้าที ่
ส านักงาน
ปลัดเทศบาล 

๓ โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

-เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของผู้บริหารและสมาชิก
สภาเทศบาล 

-คณะผู้บริหาร  
-สมาชิกสภาเทศบาล 
 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ต.ค.๖4 - ก.ย.๖6 -มีความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานเพิ่มมากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน
ภายนอกที่
ด าเนินการ 

๔ โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 
พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

-เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงาน ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

-พนักงานเทศบาล 
-ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานจ้าง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ต.ค.๖4 - ก.ย.๖6 -มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงาน
ภายนอกที่เนินการ 

 



-๑๓- 
 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผลท่ีคาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๕ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง 
 

-เพื่อปูองกันการทุจริต
ในการปฏิบัติหน้าที่  

-คณะผู้บริหาร 
-สมาชิกสภาเทศบาล 
-พนักงานเทศบาล 
-ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานจ้าง 

๓๐,๐๐๐ ต.ค.๖4-ก.ย.๖6 -บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

งานการเจ้าหน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

๖ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

-เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

-ต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร 
-ต าแหน่งสายงานผู้
ปฏิบัต ิ
-ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานจ้าง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ต.ค.๖4-ก.ย.๖6 -บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถานบันพัฒนา
บุคลากร 
หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



-๑๔- 
 ตารางโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4-2566  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปูาหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ โครงการพัฒนาด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

-เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

-บุคลากรในสังกัด  
เทศบาลต าบล 
ท่าเกษมทุกท่าน 

๓๐,๐๐๐ ต.ค.๖4-ก.ย.๖6 -บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติสุข 

งานการเจ้าหน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถ่ิน/ส.ท./ผู้น า
ชุมชน/พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง 

-เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-คณะผู้บริหาร 
-ส.ท./ผู้น าชุมชน 
-พนักงานเทศบาล 
-พนักงานจ้าง 

๘๐๐,๐๐๐ ต.ค.๖4-ก.ย.๖6 -ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
การท างานในองค์กร
ได้เป็นอย่างดี 

งานการเจ้าหน้าที ่
ส านักงาน
ปลัดเทศบาล 

๓ โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

-เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

-คณะผู้บริหาร  
-สมาชิกสภาเทศบาล 
 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ต.ค.๖4-ก.ย.๖6 -มีความรู้และวิสัยทัศน์
ในการท างานเพิ่มมาก
ข้ึน 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกที่
ด าเนินการ 

๔ โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 
พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

-เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานใน
หน้าที ่

-พนักงานเทศบาล/ 
ลูกจ้างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ต.ค.๖4-ก.ย.๖6 -มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกที่
ด าเนินการ 

๕ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

-เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

-ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
-ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานจ้าง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสูตร 

ต.ค.๖4-ก.ย.๖6 -บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถานบันพัฒนาบุคลากร  
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  



-๑๕- 
 ตารางโครงการ/กิจกรรมแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4-2566  
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

๑ โครงการพัฒนาด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

-เพื่อพัฒนาและ
เสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

-บุคลากรในสังกัด
เทศบาลต าบล 
ท่าเกษมทุกท่าน 

๓๐,๐๐๐ ต.ค.๖4-ก.ย.๖6 -บุคลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนและด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติสุข 

งานการเจ้าหน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

๒ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถ่ิน/ส.ท./ผู้น า
ท้องถ่ิน/พนักงานเทศบาล
ต าบล/พนักงานจ้าง 

-เพื่อน าความรู้ที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

-คณะผู้บริหาร 
-ส.ท./ผู้น าชุมชน 
-พนักงานเทศบาล 
-พนักงานจ้าง 

๘๐๐,๐๐๐ ต.ค.๖4-ก.ย.๖6 -ผู้เข้าร่วมโครงการน า
ความรู้ที่ได้รับมาใช้ใน
การท างานในองค์กร
ได้เป็นอย่างดี 

งานการเจ้าหน้าที ่
ส านักปลัดเทศบาล 

๓ โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

-เพื่อพัฒนาความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการท างาน
ของผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล 

-คณะผู้บริหาร  
-สมาชิกสภาเทศบาล 
 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ต.ค.๖4-ก.ย.๖6 -มีความรู้และวิสัยทัศน์
ในการท างานเพิ่มมาก
ข้ึน 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกที่
ด าเนินการ 

๔ โครงการสัมมนา/ฝึกอบรม 
พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 
(จัดโดยหน่วยงานภายนอก) 

-เพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติงานใน
หน้าที ่

-พนักงานเทศบาล/ 
ลูกจ้างประจ า/
พนักงานจ้าง ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ต.ค.๖4-ก.ย.๖6 -มีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน 

ทุกส่วนราชการและ
หน่วยงานภายนอกที่
เนินการ 

๕ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับ
ภาระหน้าที่รับผิดชอบ 

-เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

-ต าแหน่งสายงานผู้บริหาร 
-ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
-ลูกจ้างประจ า 
-พนักงานจ้าง 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่

ละหลักสูตร 

ต.ค.๖4-ก.ย.๖6 -บุคลากรมีความรู้และ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถานบันพัฒนาบุคลากร  
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  



 
- ๑๖ - 

๙. การติดตามและประเมินผล 

เทศบาลต าบลต าบลท่าเกษม จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลต าบล  เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  และผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนาดังนี้ 

๑. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน - หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภายหลังจาก
การได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

๒. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา 
ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ๓. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณี 
ที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่หนองไทร ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดท า 

  
๑๐. บทสรุป 
 

การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลต าบลต าบลท่าเกษม สามารถ
ปรับเปลี่ยนแก้ไข  เพิ่มเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สระแก้ว ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง  ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน  
อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่
ไม่มีความจ าเป็น  อาจต้องท าการยุบ  หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง  ๆให้
สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถ่ินให้มากที่สุด  บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์อยู่เสมอ 

 

๑๑. แนวทางการพัฒนาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลต าบลท่าเกษม 
 

พนักงานเทศบาลต าบลต าบลท่าเกษม จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริตอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึงประโยชน์ของราชการและให้บริการ
ประชาชน อย่างเสมอภาค  เทศบาลต าบลต าบลท่าเกษม จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบล
โดยการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติ มีคุณธรรม
และจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
พนักงานเทศบาลต าบลทุกคน ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผน
อัตราก าลัง  ๓ ปี ทั้งนี้  วิธีการพัฒนา อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การศึกษาหรือดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ต าบล  เพื่อให้การท างานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  บังเกิดผลดีต่อประชาชน และ
ท้องถ่ินต่อไป         

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         - ๑๗ – 

๑๒. ประกาศคุณภาพจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล  

 เทศบาลต าบล ต าบลท่าเกษมได้ประกาศคุณภาพ จริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบล และพนักงาน
จ้าง  ดังนี้      
 ๑. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

 ๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 ๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
 ๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 ๗. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
 ๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 
   

   
   ************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

ค าสั่งเทศบาลต าบลท่าเกษม 
                                                        ท่ี  238/๒๕๖3 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี     
           ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 

เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖ 4 – ๒๕๖6  ของ
เทศบาลต าบลท่าเกษม เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสระแก้วเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และใช้แผนพัฒนาบุคลากร
เป็นกรอบในการพัฒนาและส่งเสริมการบุคลากรภายในเทศบาลต าบลท่าเกษม เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติ  คุณธรรมจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งต่างๆ ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการและการให้บริการ
ประชาชน 

จึงขอแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ประกอบด้วย 
         ๑. นายวิเชียร    สุคนธประทีป  ต าแหน่งนายกเทศมนตรี   ประธานกรรมการ  
  ๒. นายวิบูลสุข    ตัณจักรวรานนท์     ต าแหน่งปลัดเทศบาล    กรรมการ  
  ๓.นางสาวเกตน์นิภา    ไกรจะบก  ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล    กรรมการ  
  4. นายสุริยา     ผลาหาญ  ต าแหน่งหัวหน้าปลัดเทศบาล   กรรมการ 
  5. นางศิริพร    ชาญชาติณรงค์  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ  
  6. นายเฉลย     ธนะภูมิชัย  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ      
  7. นายณดล    พรศิลป์   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  กรรมการ      

8. นางสาวสุวรางค์  แสวงมงคล  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล           เลขานุการ  
ให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว และสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาลต าบลบ้าน ท่า
เกษม 

ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

   สั่ง   ณ  วันที่  ๒9  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 

 
         (นายวิเชียร  สุคนธประทีป) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                         
ประกาศเทศบาลต าบลท่าเกษม 

เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี    
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 –๒๕๖6   

------------------------------------------------------------------- 
      ด้วย คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕6 4 –๒๕๖6   
ได้ด าเนินประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕64 –๒๕๖6  เพื่อให้ความ
เห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕66 –๒๕๖6  เพื่อใช้แผนพัฒนาบุคลากรเป็น
แนวทางในการพัฒนา , ส่งเสริมความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ , มีความรู้
และเกิดทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งของพนักงานเทศบาลต าบลของเทศบาลต าบลท่าเกษม รวมทั้งคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานจ้าง  และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็น
การพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าเกษมในการ
ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยได้ประชุมเมื่อวันที่  31 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม ไปแล้วนั้น    
     บัดน้ี  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลการ ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕6 4-๒๕๖6 ได้
ด าเนินการประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี   
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕4 - ๒๕๖6 และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน  

                ประกาศ  ณ  วันที ่  1 เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕63 

    

 
(นายวิเชียร  สุคนธประทีป) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
ประธานกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลท่าเกษม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕64 –๒๕๖6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บันทึกรายงานการประชุม 
 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6 
   วันที่           กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าเกษม 
-------------------------------------  

ผู้มาประชุม 
  ๑. นายวิเชียร    สุคนธประทีป  ต าแหน่งนายกเทศมนตรี   ประธานกรรมการ  
  ๒. นายวิบูลสุข    ตัณจักรวรานนท์     ต าแหน่งปลัดเทศบาล   กรรมการ  
  ๓. นางสาวเกตน์นิภา    ไกรจะบก  ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล   กรรมการ  
  4. นายสุริยา     ผลาหาญ  ต าแหน่งหัวหน้าปลัดเทศบาล   กรรมการ 
  5. นางศิริพร    ชาญชาติณรงค์  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ  
  6. นายเฉลย     ธนะภูมิชัย  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ      
  7. นายณดล    พรศิลป์   ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุข กรรมการ      

8. นางสาวสุวรางค์  แสวงมงคล  ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล           เลขานุการ 
 

   เมื่อถึงเวลานางสาวสุวรางค์  แสวงมงคล ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่เลขานุการในที่
ประชุม  ได้เชิญคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทุกท่านเข้าที่ประชุมแล้วรายงานให้นายวิเชียร  สุคนธประ -
ทีป ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม  ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมทราบว่า มีผู้มาประชุมจ านวน 8 
ท่าน  เป็นอันครบองค์ประชุมประธานได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปนี้ 
 
เริ่มประชุม เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง   ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
ประธาน ตามที่ได้มีค าสั่งเทศบาลต าบลท่าเกษม ที่  238/๒๕๖3  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม  ๒๕๖3   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖4 
– ๒๕๖6 ประกอบด้วย 

   ๑. นายวิเชียร    สุคนธประทีป ต าแหน่งนายกเทศมนตรี   ประธานกรรมการ  
   ๒. นายวิบูลสุข    ตัณจักรวรานนท์    ต าแหน่งปลัดเทศบาล   กรรมการ  
   ๓.นางสาวเกตน์นิภา    ไกรจะบก ต าแหน่งรองปลัดเทศบาล   กรรมการ  
   4. นายสุริยา     ผลาหาญ ต าแหน่งหัวหน้าปลัดเทศบาล   กรรมการ 
   5. นางศิริพร    ชาญชาติณรงค์ ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ  
   6. นายเฉลย     ธนะภูมิชัย ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ      
   7. นายณดนธ์    พรศิลป์  ต าแหน่งผู้อ านวยการกองสาธารณสุข กรรมการ      

8. นางสาวสุวรางค์  แสวงมงคล ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล           เลขานุการ  
   

เพื่อให้คณะกรรมการได้ด าเนินการก าหนดร่างแผนพัฒนาบุคลากรโดยสอดคล้อง 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และใช้แผนพัฒนาพัฒนาบุคลากรเป็น
กรอบในการพัฒนาและส่งเสริมการบุคลากรภายในเทศบาลต าบลท่าเกษมเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรมจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งต่างๆ  ของพนักงานเทศบาลมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการ
บริหารจัดการและการให้บริการประชาชน 

ท่ีประชุม  รับทราบตามที่ประธานแจ้ง    



 
-๒- 

ประธาน   ความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรพนักงานเทศบาล   
    ขอมอบหมายให้เลขานุการ  ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เลขานุการ  ตามที่ประธานฯมอบหมายให้ข้าพเจ้าแจ้งให้ที่ประชุมทราบความส าคัญของการ 

  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  มีดังนี ้
๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าเกษม  
๒. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
๓. เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร 
เทศบาลต าบลท่าเกษม ในการปฏิบัติงานราชการและบริการ      
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ท่ีประชุม  รับทราบตามที่/เลขานุการแจ้ง  
ประธาน   ระเบียบ / กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   ขอมอบหมายให้  ปลัดเทศบาลได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ปลัดเทศบาล  ตามที่ประธานฯมอบหมายให้ข้าพเจ้าแจ้งให้ที่ประชุมทราบความระเบียบ/กฎหมาย 
   ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมีดังนี้  

-  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  หมวด ๑๒  ส่วนที่ ๓  
ลงวันที่  ๙  ธันวาคม ๒๕๔๕ ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ  หลักและวิธีปฏิบัติราชการ  บทบาท  และหน้าที่ของพนักงานเทศบาล
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อ
เป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จ.จังหวัด) ก าหนด  เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล 
หรือการพัฒนาตนเองก็ได้   หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระท าได้  ทั้งนี้  เทศบาลที่จะ
ด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก  
และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม   การ
พัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้
วิธีการพัฒนาอื่นๆ ได้  และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  (ก.ท.จังหวัด) ร่วมกับ
เทศบาลต้นสังกัด หรือองค์การบริหารส่วนต าบลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือ
ภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว  เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ก าหนดให้เทศบาล
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนา
บุคลากร มีระยะเวลา  ๓  ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล  นั้น 

ท่ีประชุม   รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง   รับรองรายงานการประชุม 
   -ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก  
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน   - ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖ 4 – ๒๕๖6 
    ขอมอบหมายให้เลขานุการ  ได้แจ้งรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ให้ที่ประชุมทราบ   
เลขานุการ ตามที่ประธานฯ มอบหมายให้ข้าพเจ้า แจ้งรายละเอียดของร่างแผนพัฒนาบุคลากร  ๓ ปี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดของร่าง  
แผนพัฒนาบุคลกร ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖ 4 – ๒๕๖ 6 และขอให้
คณะกรรมการดูร่างแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 -๒๕๖6  
ไปพร้อมๆ  กัน   

       -  ค าน า     
    -  บทน า    ประกอบด้วย 

     หลักการและเหตุผล     
 วัตถุประสงค์  
 เปูาหมายการพัฒนา     
 ข้ันตอนการด าเนินงาน  
 หลักสูตรและวิธีการพัฒนา      
 การติดตามและประเมินผล  

    - การวิเคราะห์บุคลากร  
      การวิเคราะห์ตัวบุคลากร 
      การวิเคราะห์ในระดับองค์กร 
      การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

-  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  ประกอบด้วย   
     ส านักปลัดเทศบาล 

 กองคลัง 
     กองช่าง 
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     กองการศึกษา 

ประธาน                    ตามทีเ่ลขานุการได้แจง้รายละเอียดของรา่งแผนพัฒนาบคุลากร ๓ ป ี
                             ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.  ๒๕๖4 – ๒๕๖6  ไปแล้วมีกรรมการท่านใดจะสอบถาม

เสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม  
ประธาน   ขอมมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากร  ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ    
    พ.ศ. ๒๕๖ 4 – ๒๕๖6 
    เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติม    ขอมมติที่ประชุมเห็นชอบร่าง 

แผนพัฒนาบุคลากร  ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6  
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ    

พ.ศ.  ๒๕๖4 – ๒๕๖6   ด้วยคะแนนเสียง  8  คะแนน  เป็นเอกฉันท์ 
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ประธาน   เมื่อที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ    
  พ.ศ. ๒๕๖ 4 – ๒๕๖6 เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอมอบหมายให้เลขานุการ  

ด าเนินการดังนี้ 
๑.  จัดพิมพ์และตรวจสอบความถูกต้องของร่างแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี  ประจ าปี
งบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
๒. น าเสนอร่างแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 
เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี  เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาผ่านแล้ว ต้องจัดส่งร่างแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ให้คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสระแก้ว (ก.ท.จ.จังหวัดแก้ว) พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกาศใช้
แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ต่อไป 

ประธาน   มีกรรมการท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรเพิ่มเติมหรือไม่  
ที่ประชุม  ไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม    
ประธาน   เมื่อไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติม     

ขอปิดประชุม 
  
ปิดประชุม  เวลา  ๑๑.๓๐  น.   
 
 

                            (ลงช่ือ) .สุวรางค์  แสวงมงคล... ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นางสาวสุวรางค์  แสวงมงคล) 
  นักทรัพยากรบุคคล/เลขานุการ 

 
 

                            (ลงช่ือ) ...วิบุลสุข  ตัณจักรวรานนท์.. ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 (นายวิบุลสุข  ตัณจักรวรานนท์) 
  ปลัดเทศบาลต าบลท่าเกษม 

 
 

                               (ลงช่ือ) ..วิเชียร  สุคนธประทีป. ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
(นายวิเชียร  สุคนธประทีป) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าเกษม 
ประธานกรรมการ 

 
  
 
   


