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ค ำน ำ 
 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจงัหวดัสงขลา เรื่อง หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล ลงวนัที่ 13 ธนัวาคม 2545 ส่วนที่ 3 การพฒันา
พนักงานเทศบาล ข้อ 299 ให้เทศบาลจดัท าแผนการพฒันาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
ทกัษะ ทศันคตทิี่ดี คุณธรรมและจรยิธรรม อนัจะท าให้ปฏบิตัิหน้าที่ราชการในต าแหน่งนัน้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

ทัง้นี้  ในการจดัท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 
เทศบาลต าบลเมืองรามันห์ ได้ก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยก าหนดเป็นแผนการพฒันาพนักงานเทศบาล 
ตามกรอบของแผนอตัราก าลงั 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566  

ส าหรบัการจดัท าแผนการพฒันาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566
ท าให้เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์ สามารถวเิคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพฒันาพนักงานเทศบาล
ต าแหน่งต่าง ๆ ทัง้ในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผน
อตัราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลเมืองรามนัห์ ตลอดทัง้ความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถ
ทัว่ไปในการปฏบิตังิาน ดา้นความรูค้วามสามารถและทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ดา้นการ
บรหิาร และคา้นคุณธรรมและจรยิธรรม จงึจดัท าแผนพฒันาพนกังานเทศบาลขึน้ 
 

งานการเจา้หน้าที ่เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์
มกราคม 2564 
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 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ      ฉ 
 
 
 
 

 

 

ส่วนท่ี 1 

หลกักำรและเหตุผล 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงือ่นไขเกี่ยวกบัการบรหิารงานบุคคลของเทศบาล ลงวนัที ่14 พฤศจกิายน 2545 สว่นที ่3 การพฒันา
พนักงานเทศบาล ข้อ 299-308 ก าหนดให้เทศบาลมกีารพฒันาผู้ได้รบัการบรรจุเขา้รบัราชการเป็น
พนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าทีใ่หป้ฏบิตั ิเพื่อใหรู้ร้ะเบยีบแบบแผนของทางราชการ หลกั และ
วิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงาน เทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัรยิ์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏบิตัตินเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลทีด่ ีโดยการพฒันา
พนกังานเทศบาลตอ้งด าเนินการพฒันาใหค้รบถ้วนตามหลกัสูตรทีก่ าหนด เช่น การพฒันาดา้นความรู้
พืน้ฐานในการปฏบิตัริาชการ ใหใ้ชว้ธิกีารฝึกอบรมในหอ้งอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรอืการพฒันา
ตนเองกไ็ด้ หากเทศบาลมคีวามประสงค์จะพฒันาเพิม่เตมิใหส้อดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการพฒันา
ของแต่ละเทศบาลก็ให้กระท าได้ ทัง้นี้ เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจงัหวดัยะลา (ก.ท.จ.ยะลา) ก าหนดเป็นหลกัสูตรหลกั และเพิ่มเติมหลกัสูตรตาม
ความจ าเป็นที่เทศบาลพจิารณาเห็นว่ามคีวามเหมาะสมต่อไป การพฒันาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกบั
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดย
ผู้บงัคบับญัชา และการฝึกภาคสนาม และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จงัหวดั) เทศบาลต้นสงักัด หรอื
ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จงัหวดั) ร่วมกบัเทศบาลต้นสงักดั หรอืเทศบาลต้น
สงักดัร่วมกบัสว่นราชการอื่นหรอืภาคเอกชนกไ็ด้ 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 14 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 3 การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ข้อ 299 ให้เทศบาลจดัท าแผนการพฒันาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู ้
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ทกัษะ ทศันคตทิี่ด ีคุณธรรมและจรยิธรรม อนัจะท าให้ปฏบิตัหิน้าที่ราชการในต าแหน่งนัน้ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

 ในการจดัท าแผนการพฒันาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท
การพฒันาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนด
เป็นแผนการพฒันาพนกังานเทศบาล ตามกรอบของแผนอตัราก าลงัของเทศบาลนัน้ 

 จากหลกัการและเหตุผลดงักล่าว เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์จงึไดห้าความจ าเป็นใน
การพฒันาพนักงานของเทศบาล การศกึษาวเิคราะหถ์งึความจ าเป็นทีจ่ะต้องพฒันาพนักงานเทศบาล
ต าแหน่งต่าง ๆ ทัง้ในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผน
อตัราก าลงัของเทศบาล ตลอดทัง้ความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทัว่ไปในการปฏิบตัิงาน 
ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้าน
คุณธรรมและจรยิธรรม จงึจดัท าแผนพฒันาพนกังานเทศบาลขึน้ 

 
 
 
 

ส่วนท่ี 2 
 

วตัถปุระสงคแ์ละเป้ำหมำยกำรพฒันำ 
 
วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารบัการบรรจุแต่งตัง้เข้ารบัราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้เรยีนรู้แบบ
แผนของทางราชการ หลกัและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการ
ปฏบิตัตินเป็นขา้ราชการทีด่ ีตามหลกัสตูรที ่ก.ท. ก าหนด 

 2. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนกังานจา้ง  

 3. เพื่อพฒันาและยกระดบัขดีความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความ
ซื่อสตัย์สุจรติ ยุตธิรรม เสยีสละ โปร่งใส พร้อมรบัการตรวจสอบ โดยยดึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์สว่นตน 

 4. เพื่อให้ผู้บงัคบับญัชามหีน้าที่พฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชา เพื่อเพิม่พูนความรู ้ทกัษะ 
ทศันคตทิีด่ ีคุณธรรมและจรยิธรรม อนัจะท าใหป้ฏบิตัหิน้าทีร่าชการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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 5. เพื่อใหผู้บ้งัคบับญัชาทุกระดบัมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการควบคุม ดูแล และการพฒันา
ผูอ้ยู่ใต้บงัคบับญัชาทีอ่ยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาโดยตรง รวมทัง้ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาทีเ่พิง่ยา้ยหรอืโอน
มาด ารงต าแหน่งซึง่อยู่ภายใตก้ารบงัคบับญัชาของตน 

 6. เพือ่พฒันาพนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้ง 
  

เป้ำหมำยกำรพฒันำ 

 1. พนักงานเทศบาลทีไ่ด้รบัการบรรจุแต่งตัง้เขา้รบัราชการเป็นพนักงานเทศบาลเขา้ใจ        
แบบแผนของทางราชการ หลกัและวธิกีารปฏบิตัริาชการ 

 2. เพื่อส่งเสรมิให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มกีารพฒันาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 3. เพื่อให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน                   
โดยยดึประโยชน์ของสว่นรวม 

 4. เพือ่ใหผู้บ้งัคบับญัชาและผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา มคีวามพรอ้มในการปฏบิตังิานในระดบั          
ทีส่งูขึน้ 

 5. เพื่อให้การประสานการท างานเป็นทีมและปฏบิตัหิน้าที่อย่างสอดคล้องกนัและเป็น
ระบบ 

 6. เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนกังานจา้ง 

 
 
 
 
 

วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้ำหมำยเชิงกลยทุธ ์และยทุธศำสตรใ์นกำรพฒันำ 

  การพฒันาทรพัยากรบุคคลของเทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์  นอกจากจะพฒันาด้าน
ความรูท้ ัว่ไปในการปฏบิตังิาน ดา้นความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ดา้นการบรหิาร 
ดา้นคุณสมบตัิส่วนตวั และด้านคุณธรรมจรยิธรรมแลว้ เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์ ยงัตระหนักถงึการ
พฒันาตามนโยบายแห่งรฐั คอื การพฒันาไปสู ่Thailand 4.0   
  ดงันัน้ เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์จงึจ าเป็นต้องพฒันาระบบราชการสว่นทอ้งถิน่ไปสู ่
Thailand 4.0 เช่นกนั โดยก าหนดแนวทางการพฒันาบุคลากรเพื่อส่งเสรมิการท างานโดยยดึหลักธรร
มาภบิาล เพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลกั กล่าวคอื  
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  1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน 
โดยบุคคลภายนอกสามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารของทางราชการหรอืมกีารแบ่งปันขอ้มูลซึ่งกนัและกนั 
และสงัคมไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมและโอนถ่ายภารกจิทีภ่าครฐัไม่ควรด าเนินการเองออกไปใหแ้ก่ภาคส่วน
อื่น ๆ เป็นผูร้บัผดิชอบด าเนินการแทน โดยการจดัระเบยีบความสมัพนัธ์ในเชงิโครงสรา้งใหส้อดรบักบั
การท างานในแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 
ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเอง ให้มีเอกภาพและสอดรับ
ประสานกนั ไม่ว่าจะเป็นราชการบรหิารสว่นกลาง สว่นภูมภิาค และส่วนทอ้งถิน่ดว้ยกนัเอง 
  2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตัง้
ค าถามกบัตนเองเสมอว่า ประชาชนจะไดอ้ะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชน โดยไม่ต้องรอใหป้ระชาชนเขา้มาตดิต่อขอรบับรกิารหรอืรอ้งขอความช่วยเหลอื
จากองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ รวมทัง้ประโยชน์จากขอ้มูลของทางราชการและระบบดจิทิลัสมยัใหม่
ในการจดับรกิารสาธารณะที่ตรงกบัความต้องการของประชาชน พรอ้มทัง้อ านวยความสะดวกโดยมี
การเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้การบริการต่าง ๆ สามารถเสร็จสิ้นในจุดเดียว 
ประชาชนสามารถเรยีกใชบ้รกิารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดต้ลอดเวลาตามความต้องการของ
ตนและผ่านการตดิต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกนั ไม่ว่าจะตดิต่อมาด้วยตนเอง อนิเตอรเ์น็ต เวป็
ไซด ์โซเชยีลมเีดยี หรอืแอปพลเิคชัน่ทางโทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้ 
  3. องคก์รทีม่ขีดีสมรรถนะสูงและทนัสมยั ต้องท างาน อย่างเตรยีมการณ์ไวล้่วงหน้ามี
การวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบสห
สาขาวชิาเขา้มาใช้ในการตอบโต้กบัโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลนั เพื่อสรา้งคุณค่ามคีวาม
ยดืหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทนัเวลาตลอดจนเป็น
องคก์ารทีม่ขีดีสมรรถนะสงู และปรบัตวัเขา้สูส่ภาพความเป็นส านกังานสมยัใหม่ รวมทัง้ท าใหบุ้คลากร
มคีวามผกูพนัต่อการปฏบิตัริาชการ และปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเหมาะสมกบับทบาทของตนเอง 
  โดยเทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์ ได้ก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธกจิ  เป้าหมายเชงิกลยุทธ ์
และยุทธศาสตรใ์นการพฒันาก าลงัคน เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการพฒันาบุคลกรในความรบัผดิชอบ 
ดงันี้ 

 

“บุคลำกรเทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ มีกำรพฒันำตนเอง 
โดยยึดหลกัธรรมำภิบำล  บริกำรเป็นเลิศ สู่องคก์รทนัสมยั Thailand 4.0” 

 
พนัธกิจ 

• สรา้งระบบการพฒันาก าลงัคนการจดัการความรูใ้หเ้ป็นมาตรฐาน 
• ส่งเสรมิการท างานแบบบูรณาการ ภายใต้หลกัการมีส่วนร่วมเพื่อสรา้งทมีงานและเครอืข่าย 

โดยเน้นการมสีมัพนัธภาพทีด่ ี
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• ส่งเสรมิและพฒันากระบวนการเรยีนรู้บุคลากร เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์ ทุกส่วนราชการ/
หน่วยงานอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทัว่ถงึ 

• เสรมิสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืทางวชิาการกบัองคก์รต่างๆ 
• ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติใน

กระบวนการท างาน ตลอดจนเสรมิสร้างความเชื่อมัน่ตนเอง และให้เกดิแก่บุคลากรในสงักดั
ทุกหน่วยงาน 

 
เป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ 

• บุคลากรเทศบาลต าบลเมืองรามันห์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge 
Worker) สอดคลอ้งกบัการพฒันาระบบราชการ 

• ระบบการพฒันาก าลงัคนเทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์ มมีาตรฐานสามารถรองรบัภารกิจการ
พฒันาบุคลากรของ เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

• วชิาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมคีุณภาพ ทนัสมยั เหมาะสม และเพยีงพอ 
• กระบวนการเรยีนรู้ของบุคลากรสงักดั เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์ มคีวามต่อเนื่อง สามารถ

สรา้งองคค์วามรูแ้ละเผยแพร่สาธารณะไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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กำรวิเครำะห์กำรจดัท ำแผนพฒันำบุคลำกรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
 

จดุแขง็ (Sternths : S) 
1. ผูบ้รหิารมคีวามสนใจเหน็ความส าคญัในการพฒันาบุคลกร 
2. บุคลากรมกีารพฒันาตนเองโดยการศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ 
3. มีความพร้อมด้านสถาบันการศึกษา มีเครือข่ายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. 

ปรญิญาตร ีและปรญิญาโท ในเขตพืน้ที ่
4. กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น ให้ความส าคญัในการพฒันาคน โดยการก าหนด

แนวนโยบายใหพ้นกังานเทศบาลไดศ้กึษาต่อถงึระดบัปรญิญาโทดว้ยการเตรยีมความ
พรอ้มดา้นสถานทีศ่กึษา และแนวทางการใหทุ้นการศกึษา 

5. บุคลากรมคีวามกา้วหน้าในสายงาน  
6. เขา้ถงึระบบสารสนเทศไดอ้ย่างทัว่ถงึ มกีารตดิตัง้ระบบอนิเตอรเ์น็ตภายในส านกังาน 

 
จดุอ่อน (Weaknesses : W) 

1. จ านวนพนักงานเทศบาลบรรจุแต่งตัง้ไม่ครบตามกรอบอัตราก าลัง เนื่องจากอยู่
ระหว่างการรอ้งขอให ้กสถ.ด าเนินการเปิดสอบต าแหน่งทีข่าดแคลน 

2. พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้งบางสว่นไม่มคีวามช านาญในงานทีป่ฏบิตั ิ
 

โอกำส (Opportunities : O) 
1. กรมสง่เสรมิใหค้วามส าคญัต่อการพฒันาบุคลากร 
2. การเขา้ถงึระบบสารสนเทศ เช่น การคน้หาขอ้มูลดว้ยอนิเตอรเ์น็ต เวป็ไซด์ โซเชยีล

มเีดยี หรอืแอปพลเิคชัน่ทางโทรศพัทม์อืถอื เป็นตน้ 
3. พนกังานเทศบาลมคีวามกา้วหน้าตามสายงาน 
4. มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั ระหว่างหน่วยงานดว้ยการศกึษาดงูาน 
5. มยีุทธศาสตร์ร่วมกนัในการพฒันาบุคลากร เช่น อบรมให้ความรู้ร่วมกบัหน่วยงาน

ภายนอก การประชุมชีแ้จง การสอนงาน เป็นตน้ 
 

อปุสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั ยงัไม่เอือ้ต่อการพฒันาบุคลากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. พนกังานเทศบาลบางคนยงัขาดการพฒันาตน ไม่เรยีนรูง้าน 
3. พนกังานเทศบาลขาดความรู ้ความเขา้ใจ เรื่องวนิยั 
4. งบประมาณในการพฒันาบุคลากรตอ้งใชอ้ย่างจ ากดั 
5. งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการ

พฒันาคน 
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ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวงัของผู้บริหำรในกำรพฒันำบุคลำกร 
1. ก่อใหเ้กดิความสามคัค ี(cohesive) สรา้งกระบวนการมสีว่นร่วมใหเ้กดิขึน้ในองคก์ร 
2. บุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาแลว้จะน าพาองคก์รกา้วสูค่วามเป็นเลศิ 
3. ช่วยเสรมิสรา้งองคก์รสูค่วามส าเรจ็ 
4. เกดิผลสมัฤทธิต์่อภารกจิของรฐั ซึง่ไดแ้ก่การบรหิารเพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ ์(Outcome) ตรง
ตาม 

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ (์result based 
management) และการจดัท าขอ้ตกลงว่าดว้ยผลงาน (performance agreement) ในองคก์ร 

5. มปีระสทิธภิาพและเกดิความคุ้มค่าในเชงิภารกจิของรฐั ซึ่งได้แก่การบรหิารที่จะต้อง
บรหิารในเชงิเปรยีบเทยีบระหว่างปัจจยัน ้าเขา้ (input) กบัผลลพัธ์ (outcome) ที่เกดิขึ้นโดยมกีารท า 
cost-benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรอืโครงการต่าง  ๆ 
เทยีบกบัประโยชน์ที่ได้รบั รวมทัง้จดัท าเป้าหมายการท างานและวดัผลงานของตวับุคคล (individual 
scorecards) ทีเ่ชื่อมโยงระดบัองคก์ร (Organization scorecards) 
 
ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวงัของพนักงำนเทศบำลในกำรพฒันำบุคลำกร 

1. พนกังานเทศบาลมทีกัษะและความสามารถในการท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. เพิม่ความพงึพอใจในงานและความส าเรจ็ในชวีติของพนกังาน 
3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับ

วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ข อ ง อ งค์ ก ร  (developing and maintaining a quality of work life that makes 
employment the organization desirable) 

4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM 
rising policies and strategies to all employees) 

5. ช่วยธ ารงรกัษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรบัผิดชอบทางสังคม 
(helping maintain ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนกังานเทศบาลไดร้บัการสง่เสรมิใหเ้รยีนรูท้ ัง้ในและนอกระบบ 
 
ควำมต้องกำรควำมตำดหวงัของประชำชนในกำรพฒันำบุคลำกร 
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1. เกิดประโยชน์สุ ขต่ อประชาชน  การบริห ารราชการที่ ส ามารถตอบสนอง 
(Responsiveness) ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก 
(positive impact) ต่อการพฒันาชวีติของประชาชน 

2. ไม่มีขัน้ตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิานและการลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน (process simplification) เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเสรจ็สิน้ที่
จุดบรกิารใกลต้วัประชาชน 

3. ประชาชนได้รบัการอ านวยความสะดวก และได้รบัการตอบสนองความต้องการซึ่ ง
ไดแ้ก่การปฏบิตัริาชการทีมุ่่งเน้นถงึความตอ้งการของประชาชน (citizen survey) 

 
 

ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำทรพัยำกรบุคคล เทศบำลต ำบลเมืองรำมนัห์ 
  
 ยุทธศำสตร์ท่ี  1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนา
ก าลงัคน 

1.1 แผนงานพฒันาความรูใ้นองคก์ร 
1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบ

ราชการหน่วยงานต่างๆ ในสงักดั เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์
1.3 แผนงานดา้นการบรหิารงานบุคลากร 
1.4 แผนงานพฒันาศูนย์พัฒนาข้าราชการ เทศบาลต าบลเมืองรา

มนัห ์
1.5 แผนงานพฒันาบุคลากรโดยการศกึษาต่อ ฝึกอบรมทศันศกึษาดู

งานภายใน/ภายนอกประเทศ 
 ยุทธศำสตรท่ี์ 2 ยุทธศาสตรด์า้นการฝึกอบรม 
    2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  
          (หลกัสตูรกลาง) 
    2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสงักดัหน่วยงานต่างๆ  
          (หลกัสตูรเฉพาะดา้น) 
 ยุท ธศำสตร์ ท่ี  3  ยุท ธศาสตร์ด้ านการสร้างองค์ก รแห่ งการเรียนรู้  (learning 
Organization) 

3.1 แผนงานจดัการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
และการพฒันาก าลงัคน 



- 12 - 

3.2 แผนงานสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืในการพฒันาก าลงัคน
เพือ่สนบัสนุนประเดน็ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 

หลกัสตูรกำรพฒันำบุคลำกร 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล 14 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 การ
พฒันาพนกังานเทศบาล ขอ้ 297 ก าหนดใหต้อ้งพฒันา 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1. ด้านความรู้ทัว่ไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยทัว่ไป เช่น ระเบยีบกฎหมาย นโยบายส าคญัของรฐับาล สถานที ่โครงสรา้งของงาน นโยบายต่าง 
ๆ เป็นตน้ 

2. ดา้นความรูแ้ละทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ไดแ้ก่ ความรูค้วามสามารถ
ใน        การปฏบิตังิานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพมิพด์ดี งาน
ดา้นช่าง 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน       เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจงูใจ การประสานงาน เป็นตน้ 
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4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถ
ปฏิบตัิงานร่วมกบับุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมปีระสทิธภิาพ เช่น มนุษย์สมัพนัธ์การท างาน การ
สือ่สารและ                   สือ่ความหมาย การเสรมิสรา้งสุขภาพอนามยั เป็นตน้ 

5. ด้านศลีธรรมคุณธรรม และจรยิธรรม ได้แก่ การพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรมใน
การปฏิบตัิงาน เช่น จรยิธรรมในการปฏิบัติงาน การพฒันาคุณภาพชีวติ เพื่อประสทิธิภาพในการ
ปฏบิตังิาน    การปฏบิตังิานอย่างมคีวามสุข 

ดงันัน้ จงึใหพ้นักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง  ได้รบัการพฒันาทกัษะ 
ความรูค้วามสามารถ การฝึกอบรมตามหลกัสูตรการปฏบิตัหิน้าที่ราชการอย่างน้อย 1 หลกัสูตร หรอื
หลายหลกัสตูร ตามความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 

วิธีกำรพฒันำและขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 
 
วิธีกำรพฒันำบุคลำกร 

วธิกีารพฒันาพนกังานเทศบาล ลูกจา้ง และพนกังานจา้ง เทศบาลจะเป็นหน่วยด าเนินการ
เอง หรืออาจด าเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็น
ผูด้ าเนินการอบรม โดยวธิกีารใดวธิกีารหนึ่งตามความจ าเป็นและเหมาะสม ดงันี้ 
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1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รบัการบรรจุแต่งตัง้เข้ารบัราชการใหม่  ปัจจุบันส านักงาน
ทอ้งถิน่จงัหวดัยะลาจะเป็นผูด้ าเนินการปฐมนิเทศผูบ้รรจุแต่งตัง้ใหม่ให ้

2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลเอง หรอืคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จงัหวดัยะลา ส านักงานท้องถิ่นจงัหวดัยะลาหรอืสถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสรมิการ
ปกครองท้องถิ่น หรอืส่วนราชการอื่น ตามความจ าเป็นและเหมาะสม รวมทัง้ เทศบาลจะสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อให้ทุนการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีและปรญิญาโท พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนกังานจา้ง  

3. การศึกษาดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความ
สนใจและเกีย่วขอ้งกบัอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล 

4. การประชุมเชงิปฏบิตัิการหรอืสมัมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจงัหวดัยะลาหรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาก่อน
มอบหมายงาน 

6. การใหค้ าปรกึษา ใหผู้บ้งัคบับญัชามหีน้าทีใ่หค้ าปรกึษาดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม 
7. การประชุม จะจดัใหม้กีารประชุมพนกังานเทศบาลอย่างน้อยเดอืนละ 2 ครัง้ 

ระยะเวลากจิกรรมการพฒันาบุคลากรตามแผนพฒันาบุคลากร ตามตารางแนบทา้ย 
 
ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร 

การเตรยีมการและการวางแผน  
1) แต่งตัง้คณะกรรมการท างานเพือ่ด าเนินการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร 

  2) พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเค ราะห์ว่า
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รบัการพฒันาด้านใดบ้าง จงึจะปฏบิตังิานได้ส าเรจ็อย่างมี
ประสทิธภิาพและปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ 
  3) ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรูท้ ัว่ไปในการปฏบิตังิาน ด้าน
ความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบรหิาร ด้านคุณสมบัติส่วนตวัและด้าน
คุณธรรมจรยิธรรม 
 
 
 

การด าเนินการพฒันา  
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1) การเลอืกวธิีพฒันาผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บงัคบับญัชาได้ขอ้มูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้อยู่ ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว 
ผูบ้งัคบับญัชาควรน าขอ้มูลเหล่านัน้มาพจิารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องทีผู่อ้ยู่ใต้บงัคบับญัชา
จ าเป็นตอ้งไดร้บัการพฒันาไดแ้ก่ การคดัเลอืกลุ่มบุคคลทีส่มควรจะไดร้บัการพฒันา และเลอืกประเดน็
ทีจ่ะให้มกีารพฒันาโดยสามารถเลอืกแนวทางหรอืวธิกีารพฒันาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม 
เช่น การให้ความรู้ การสบัเปลี่ยนหน้าที่ความรบัผิดชอบการฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิง
วชิาการและสมัมนา เป็นตน้ 

2) วธิกีารพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาสามารถพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดย
เลือกแนวทางการพฒันาได้หลายอย่าง โดยอาจจดัท าเป็นโครงการเพื่อด าเนินการเองหรอืเข้าร่วม
สมทบกนัหน่วยราชการ หรอืว่าจา้งองคก์รเอกชนทีม่คีวามรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นเป็นผูด้ าเนินการ 
รายละเอยีด 
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ส่วนท่ี 5 

งบประมำณในกำรด ำเนินกำรพฒันำ 
 

 เทศบาลต าบลเมอืงรามนัห ์ตัง้จ่ายไวใ้นเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดงันี้ 
  1. แผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารทัว่ไป งบด าเนินการ  ค่าใช้สอย โครงการ
ฝึกอบรมสมัมนาและทศันศกึษาดูงาน เพื่อพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพและพฒันาศกัยภาพของบุคลากร
และอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานจา้งขององคก์ร (งานการเจา้หน้าที ่ด าเนินการเอง)  
  2. หมวดค่าใชส้อย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการปฏบิตัริาชการที่ไม่เขา้ลกัษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ ของทุกส่วนราชการ (อบรมกบัหน่วยงาน
ภายนอก) 
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     ส่วนท่ี 6  

กำรติดตำมและประเมินผล 
 

ทัง้นี้ การตดิตามประเมนิผล ให้เป็นไปตามประกาศเทศบาลต าบลเมอืงรามนัห์ เรื่อง 
หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการฝึกอบรมบุคลากรส่วนทอ้งถิน่ ลงวนัที ่1  ตุลาคม 2563  ดงันี้  

๑. การส ารวจความต้องการฝึกอบรม ตามแบบ ปก.๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดั
หลกัสูตรการฝึกอบรมให้กบับุคลากรในสงักดั หรอืใชอ้้างองิในการจดัส่งบุคลากรเขา้รบัการฝึกอบรม
ตามทีห่น่วยงานภายนอกจดัขึน้ โดยใหง้านการเจา้หน้าทีท่ าการส ารวจ ทุกระยะ ๓ ปี หรอืเมื่อมคีวาม
จ าเป็นตามสภาวการณ์ 

๒. การประเมินความจ าเป็น/ความส าคญัของการฝึกอบรม  ตามแบบ ปก.๒ เพื่อ
วเิคราะห์ให้เห็นความจ าเป็น/ความส าคญัของการจดัฝึกอบรม รวมทัง้การจดัส่งบุคลากรเข้ารบัการ
ฝึกอบรมแบ่งการประเมนิออกเป็น ๒ ลกัษณะ ดงันี้ 

๒.๑ การจดัฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
เมื่อไดร้บัอนุมตัโิครงการจดัฝึกอบรมแลว้ ใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการจดัส่งโครงการใหง้านการเจา้หน้าที่
ประเมนิผลก่อนจดัฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๑๕ วนั  

๒.๒ การจดัฝึกอบรมโดยหน่วยงานภายนอก หากส านัก/กองใดเหน็สมควรที่
จะจดัส่งบุคลากรในสงักัดเข้ารบัการฝึกอบรม ให้ส่งรายละเอียดของโครงการให้งานการเจ้าหน้าที่
ประเมนิผลก่อนเสนอขออนุญาตเดนิทางไปราชการ พรอ้มทัง้แนบผลการประเมนิประกอบการเสนอขอ
อนุญาตเดนิทางไปราชการเพือ่เขา้ร่วมการฝึกอบรมดว้ย  
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๓. การประเมนิความมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลของการฝึกอบรม ตาม แบบ ปล.
๑ ภายหลงัทีผู่เ้ขา้รบัการฝึกอบรม เสรจ็สิน้การฝึกอบรมใหท้ าการประเมนิผลหลงัการฝึกอบรม จดัท า
อย่างน้อย ๒ ฉบบั ฉบบัหนึ่งใชป้ระกอบหลกัฐานการเบกิ/หกัลา้งเงนิยมื ค่าใชจ่้ายในการเดนิทางไป
ราชการ อีกฉบับหนึ่งจดัส่งให้งานการเจ้าหน้าที่เก็บรวมรวมไว้เป็นข้อมูลในการพฒันาบุคลากรใน
โอกาส ต่อไป  

๔. การตดิตามและประเมนิผลความคุม้ค่าของการฝึกอบรม ตามแบบ ปล.๒ โดยให้
ผูบ้งัคบับญัชาของผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม เหนือขึน้ไป ๑ ระดบั ท าการประเมนิผล หลงัการที่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเดนิทางกลบัมาปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามปกต ิเมื่อครบ ๑๕  วนั แลว้จดัสง่ใหง้านการ
เจา้หน้าทีเ่กบ็รวมรวมไวเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาบุคลากรในโอกาส ต่อไป
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ภำคผนวก 


