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ค าน า 

 
  เทศบาลต าบลพระแท่น  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจใน
การปกครองท้องถิ่นอย่างมีความเข้มแข็งในทุกด้านเพ่ือสามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง  และให้ค านึงถึงภารกิจของพนักงานเทศบาล  ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความหลากหลายและครอบคลุมการ
ด าเนินการในหลายด้าน  ดังนั้น  เพ่ือให้เทศบาต าบลพระแท่นบรรลุตามวัตถุประสงค์  บุคลากรของเทศบาล
ต าบลพระแท่น  ในฐานะปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ภารกิจของเทศบาลต าบลพระแท่นส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   จึง
เป็นเป้าหมายที่เทศบาลต าบลพระแท่นจะต้องพัฒนาให้มีศักยภาพ  เป็นกลไกส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์  
และพันธกิจของเทศบาลต าบลพระแท่นให้ประสบความส าเร็จ 
 

  เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง  เทศบาลต าบลพระแท่น
ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 - 2563)  ของเทศบาลต าบลพระแท่นได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  ในขั้นตอนการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  จึงมุ่งเน้นให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท า
ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางและประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากร 
 

  เทศบาลต าบลพระแท่น  จะน าแผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ.  2561 - 2563)  ไปสู่การ
ปฏิบัติในปี 2561  เพ่ือเป้าหมายส าคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลพระแท่นให้ประสบ
ความส าเร็จและน าไปสู่  การบรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลพระแท่น  “พระแท่นน่าอยู่  เชิดชูโบราณสถาน
พระแท่นดงรัง เทศบาลบริการดี มีประสิทธิภาพ ประทับใจ ประชาชนมีส่วนร่วมและสามัคคี ส่งเสริม
เกษตรกรรม น าพาท้องถิ่นสู่ความเจริญและพอเพียง” 
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ส่วนท่ี  1 
บทท่ัวไป 

 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายการพัฒนา 
 
วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลพระแท่น 
 

“พระแท่นน่าอยู่  เชิดชูโบราณสถานพระแท่นดงรัง เทศบาลบริการดี มีประสิทธิภาพ ประทับใจ 
ประชาชนมีส่วนร่วมและสามัคคี ส่งเสริมเกษตรกรรม น าพาท้องถิ่นสู่ความเจริญและพอเพียง” 

 
พันธกิจ 

1. พัฒนาให้เทศบาลต าบลพระแท่นเจริญก้าวหน้าเป็นเมืองน่าอยู่ 
2. ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม  การศึกษา  และเพ่ิมรายได้ของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
   แบบพอเพียง  และการจัดการเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
3. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาให้ทันสมัย ต่อเนื่องตลอดชีวิต  บ ารุงและส่งเสริมศาสนา  ศิลปะและ     
   วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการกีฬา 
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 

 5. พัฒนาและส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

          7. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาล 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1.  การจัดการด้านกายภาพของเมืองเป็นระเบียบ  สวยงาม  มีสิ่งบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                
              สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และการคมนาคมที่มีคุณภาพ และพอเพียงยิ่งขึ้น 
 2.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ที่ม่ันคง  พอเพียง 
 3.  เด็กเยาวชนและประชาชน  ได้รับการศึกษาท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับระบบการศึกษาของชาติมี   
              การส่งเสริมด้านกีฬา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
   4.  สิ่งแวดล้อมของเมืองไม่เป็นมลพิษ  และมีระบบการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 5.  ประชาชนมีสุขภาพชีวิตและพลานามัยที่สมบูรณ์  รวมทั้งบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ                                            
              ยิ่งขึ้น 

6.  เทศบาลต าบลพระแท่นได้รับความศรัทธา  และการสนับสนุนจากประชาชนในการบริหารงานมากขึ้น 
7.  การบริหารและการพัฒนาของเทศบาลต าบลพระแท่นมีประสิทธิภาพครบถ้วนสมบูรณ์ในทุก ๆ  
    ด้าน  อันส่งผลให้เกิดการบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว  และม่ันคงในชีวิต  และทรัพย์สินของ  
    ประชาชน 
8.  ด้านการบริหารมีประสิทธิภาพให้ภายในองค์การมีความเข้มแข็งเพ่ือสร้างแนวทางในการ  
    ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

   9.  ให้ได้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 10.เพ่ือให้องค์กรมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้แก่ประชาชน 
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ส่วนท่ี 2 
หลักการและเหตุผล 

 
หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 
  ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลง 
  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ  
ต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างานเพ่ือ
แสวงหารูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้   ที่มีอยู่ภายในองค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.  2546 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  และเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”  
  ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีต
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง

ถูกต้อง  รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการ  เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือ
การน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 
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ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยว 
กับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ในส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาลข้อ 297 การพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ได้แก่  ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  
เช่น  สถานที่  โครงสร้างของงาน  นโยบายต่าง ๆ   

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่  ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งใดโดยเฉพาะ  เช่น ง านฝึกอบรม  งานพิมพ์ดีด  งานด้าน
ช่าง  

3. ด้านการบริหาร  ได้แก่  รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน  เช่น  
ในเรื่องการวางแผน  การมอบหมายงาน  การจูงใจ  การประสานงาน 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอ่ืนๆได้อย่างราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ  เช่น  มนุษย์สัมพันธ์
การท างาน  การสื่อความหมาย  การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 

5. ด้านคุณธรรม และจริยธรรม  ได้แก่  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เช่น  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ข้อ  299  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาขึ้นโดยจัดท าให้
สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ของเทศบาลต าบลพระแท่น  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
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ส่วนท่ี 3 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค์การพัฒนา 

 
1. เพ่ือให้เทศบาลมีบุคลกรที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน 
2. เพ่ือให้เทศบาลต าบลพระแท่น  มีการก าหนดโครงสร้างที่ชัดเจนและเหมาะสม 
3. เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผน  และสามารถตอบสนองตาม

แผนงานของผู้บังคับบัญชา และความต้องการของประชาชนได ้
4. เพ่ือให้เทศบาลต าบลพระแท่นสามารถควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 

 
เป้าหมายของการพัฒนา 

 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลพระแท่น  อันประกอบด้วย  

1. คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
2. คณะสมาชิกสภาท้องถิ่น 
3. พนักงานเทศบาลสามัญ 
4. ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

บุคลากรของเทศบาลต าบลพระแท่น ทุกประเภท ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลพระแท่นทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูน ความรู้ ทักษะ 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ส่วนท่ี 4 
การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน/ภายนอกด้านทรัพยากรบุคคล 

 

การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน/ภายนอก ของบุคลากร (SWOT) 
จุดแข็ง (Strengths) 
๑. บุคคลากรเป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน มีความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจในการ  
    ท างาน พร้อมรับเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆ 
๒. องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี 
๓. การปรับปรุงระบบราชการช่วยพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร 
4. มีการบูรณาการการท างานระหว่างส านัก/กองอย่างจริงจัง และมีการท างานเป็นทีม 
5. โครงสร้างและอัตราก าลังในองค์กร มีความชัดเจน เหมาะสมและเพียงพอ 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. บุคลากรบางส่วนยังขาดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 
๒. ขาดการสื่อสารที่ดีในหน่วยงานเพื่อให้มุ่งเป้าหมายการท างานไปในทิศทางเดียวกัน 
๓. การท างานของแต่ละส านัก/กอง มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น จึงไม่ให้ความส าคัญกับการ 
   ปฏิบัติภารกิจเพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์กร 
๔. การท างานของส านัก/กอง เป็นไปในลักษณะงานประจ า จึงไม่มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ  
   วิธีการท างานเชิงรุก เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
5. การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในแต่ละยุคแต่ละสมัย ท าให้นโยบายการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงเรื่อง 
    การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน 
6. การพัฒนาบุคคลากรมุ่งเน้นเฉพาะการฝึกอบรม จึงไม่มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในลักษณะองค์รวม ที่มี 
    ทิศทาง เป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง 
7. ขาดกลยุทธ์ในการกระตุ้นให้เกิดความเต็มใจในการท างาน และการพัฒนางานที่สร้างสรรค์ผลงาน บุคลากร 
    ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการท างานตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก และเลี่ยงที่จะให้ความเห็นที่แตกต่าง 
8. ขาดแรงจูงใจในการท างาน เช่น การให้ค าแนะน าในสายอาชีพการงาน ทิศทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
    สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
9. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติงาน ขาดคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
๑0. บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
 

โอกาส (Opportunities) 
๑. การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ที่มุ่งเน้นทางการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เพิ่มขีดความสามารถ มี 
   การพัฒนาจูงใจให้มุ่งสู่เป้าหมายพันธกิจขององค์กร 
๒. สถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นตัวผลักดันให้องค์กร ต้องปรับปรุงและพัฒนา 
   กลยุทธ์ ระบบและกระบวนการท างานให้ทันต่อสถานการณ์ 
3. การรวมตัวของกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศใหม่ๆ ที่เพ่ิมข้ึน เช่น ประชาคมอาเซียน และพันธกรณี 
    ระหว่างประเทศต่างๆ ส่งผลให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ กลยุทธ์ กลไกและกระบวนการ 
    ท างาน 
4. เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงความก้าวหน้าของโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน IT และ Social Network ท าให้การ 



   ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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อุปสรรค (Threats) 
๑. กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของระบบราชการ รวมถึงวัฒนธรรมการท างานขององค์กร ส่งผลให้ยาก 
    ต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิด วิธีการ และพฤติกรรมการท างาน 
๒. การบริหารงานในลักษณะศูนย์รวม และการสั่งการตามสายงาน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
๓. ความไม่เสมอภาคทางโอกาสในการก้าวหน้าทางสายอาชีพ เป็นผลให้ไม่มีก าลังใจที่จะทุ่มเทกับการท างาน 
    อย่างเต็มที ่
๔. ทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงที่ให้ความส าคัญต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์น้อยกว่าการบริหารจัดการ 
    ด้านอื่นๆ เช่น การบริหารการเงิน หรือมองเฉพาะเรื่องผลการปฏิบัติงานอย่างเดียว 
๕. ผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เช่น รายได้ไม่คุ้มทุนกับค่าครองชีพ ส่งผลต่อเนื่อง  
   กับความสุขในการท างาน 
 
 

ส่วนท่ี 5 
การก าหนดนโยบาย 

 

การก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลพระแท่น ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลพระแท่น ในปีพ.ศ. 

2556 และผลจากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ จึงได้ก าหนดนโยบายเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลไว้ดังนี้ 
1. นโยบายด้านโครงสร้างการบริหาร 

1.1) คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลต าบลพระแท่นมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ   

1.2) คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลต าบลพระแท่น ต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  
รวดเร็ว  และเหมาะสมต่อสถานการณ์   

1.3) คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลต าบลพระแท่น จะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้
เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 

1.4) คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลต าบลพระแท่น จะต้องปฏิบัติงานโดยใช้หลักคุณธรรม และ
จริยธรรม   

2. นโยบายด้านผลผลิตและประสิทธิภาพ 
2.1)    จะต้องปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ได้ทันก าหนด ทันเวลา  
2.2)    จะต้องปฏิบัติงานด้วยความคล่องแคล่ว ว่องไว และมีประสิทธิภาพ 
2.3)    ผลลัพธ์ต้องคุ้มค่า กับเวลาและทรัพยากรที่เสียไป 

3. นโยบายด้านอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง 
3.1)    บริหารคนให้เหมาะสมกับงาน และบริหารงานให้เหมาะสมกับคน  



3.2)    มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
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4. นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Learning Organization) 

4.1)    บุคลากรจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม หรือ ฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  
4.2)    มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  
4.3)    ต้องรู้จักแบ่งปัน ความรู้ให้แก่ผู้อ่ืน  

 
ส่วนท่ี 6 

หลักสูตรการพัฒนา 
 

หลักสูตรในการพัฒนา ( พ.ศ.  2561 - 2563) 
1.  ส าหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น   ประกอบด้วยหลักสูตร 
  -  หลักสูตรด้านการบริหาร 
  -  หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

-  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
-  หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย 
 

2.  ส าหรับข้าราชการสายงานผู้บริหาร 
-  หลักสูตรด้านการบริหาร 

  -  หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
-  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
-  หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย 
 

3.  ส าหรับข้าราชการสายงานผู้ปฏิบัติ 
  -  หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ 
  -  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
  -  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
  -  หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

-  หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย 
 

 4. ส าหรับลูกจ้างและพนักงานจ้าง 
  -  หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  -  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
  -  หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

-  หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย 
  
 
 



 
 7 

ส่วนท่ี  7 
วิธีการพัฒนา 

  เทศบาลต าบลพระแท่นจะด าเนินการโดย การปฐมนิเทศพนักงานใหม่  การสอนงานโดย 
ผู้บังคับบัญชา  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  และการศึกษาดูงาน  เป็นต้น   
นอกจากนี้เทศบาลต าบลพระแท่น  จะด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการอ่ืนและด าเนินการร่วมกับเอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการ  หรือเทศบาลต าบลพระแท่นเป็นผู้ด าเนินการและเชิญหน่วยงานอื่นเข้าร่วม  เช่น  การเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายหรือวิทยากรกระบวนการ  ซึ่งสามารถสรุปวิธีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้  ดังนี้  คือ 

1) การปฐมนิเทศ 
2) การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
3) การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4) การฝึกอบรม 
5) การให้ทุนการศึกษา 
6) การดูงาน 
7) การประชมเชิงปฏิบัติงาน/สัมมนา 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) การเตรียมการและการวางแผน 
2) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร 
3) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน

สมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานได้ตามาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

4) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น  ได้แก่  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

การด าเนินการพัฒนา 
การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูล 

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ใต้ผู้บังคับบัญชาจาการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้วผู้บังคับบัญชาควร
น าข้อเหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  และเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาได้แก่ 
การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา  และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม  เช่น  การให้ความรู้  การสับเปลี่ยนหน้าที่
ความรับผิดชอบ  การฝึกอบรม  การดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 
 
วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา   

ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจ 
จัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วยราชการอ่ืน  หรือว่าจ้างองค์กรเอกชนที่มี
ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 
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งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
   

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  (แผนพัฒนาบุคลากร  พ.ศ.  2561 – 2563)  ของ
เทศบาลต าบลพระแท่น  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ  งบประมาณรายจ่าย  ใน
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 – 2563 

 

ส่วนท่ี  8 
การติดตามและประเมินผล 

 
  เทศบาลต าบลพระแท่น  จะจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
พนักงานเทศบาล  เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผล
การปฏิบัติงานของบุคคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ  ก่อน-หลัง  และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภายหลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะเวลาหนึ่ง 

2. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น  ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน  เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการพัฒนา 

3. การขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที ่
                        เทศบาลต าบลพระแท่นส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดขึ้น 

4. การรายงานผลการประเมินผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอต่อนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


