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ก

ค ำ น ำ

ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว นั้น เทศบาลตำบล 
หนองหญ้าดอกขาวได้คำนึงถึงภารกิจ อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เก ี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้พนักงาน 
เทศบาลรู้ระเบ ียบแบบแผนของทางราขการ หลักและวิธีปฏิบ ัต ิราขการ บทบาทและหน้าที่ของพนักงาน 
เทศบาลที่ดี โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับพนักงานแต่ละตำแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย  ๆ
มิติ ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราขการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดขอบ ด้านความรู้ 
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างความ 
ผาสุกของคนในองค์กร การสร้างความผูกพันและบรรยากาศที่ดีในการทำงานของคนในองค์กร เพื่อพัฒนา 
ศักยภาพของพนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของเทศบาล 
ตำบลหนองหญ้าดอกขาวต่อไป

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว



สารบัญ
หน้า

คำน ำ

หลักการและเหตุผล ๑-!อ
ความหมายของการพัฒนาบุคลากร ๓
วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓
เป๋าหมายในการพัฒนา ๔
วิธีการพัฒนาบุคลการ ๔
ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๔-๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ๗
ป้ญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากร ๘-๑๐
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ๑๐-๑๒
โครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ๑๓-๒๓
ตารางแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔-๒๔๖๖ ๒๔-๓๐

ภาคผนวก
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
- รายงานการประขุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร



๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีลักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับ 
สากล เป็นสิ่งที่ม ีความจำเป็นอย่างยิ่งในป็จจุบ ัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (6๒เวล1เ23*1๐ก) 
โดยต้องอาลัยความรู้ ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมากิบาล 
คือ ปัจจัยสำคัญที่จะข่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้

ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราซการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร 
จัดการยุคใหม่ผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวใบรูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน เพื่อแสวงหา 
รูปแบบใหม่ๆ และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง  ๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ 
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพ ื่อให้องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ท ี่ม ีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม

๑.๒. พระราซกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕:๔๖
พระราซกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖ มาตรา 

๑๑ ระบุดังนี้ “ส่วนราซการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราซการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ช้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง  ๆ เพื่อนำมาประยุกต้ใช้ 
ในการปฏิบัติราซการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนา 
ความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของช้าราขการในสังกัด ให้เป็นพนักงาบเทศบาล 
ที่มีประลิทธีภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยขนํในการปฏิบัติราฃการของส่วนราขการให้สอดคล้อง 
กับการบริหารราขการให้เกิดผลสัมฤทธิ้”

“ในการบริหารราซการแนวใหม่ ส่วนราซการจะต้องพัฒนาความรู้ความเขี่ยวขาญให้เพียงพอแก่ 
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี 
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริการราขการตามพระราขกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 
เดิมเสียใหม่ จากการที่ยีดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่อง 
ถึงปัจจุบัน เน ้นการสร้างความคิดใหม่  ๆ ตามวิซาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้ก ับการปฏิบ ัต ิราขการ 
ตลอดเวลา ในพระราขกฤษฎีกาฉบับนี้จีงกำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราซการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มี 
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารไต้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในต้านต่าง  ๆ เพื่อนำมาประยุกต[ช้ในการปฏิบัติราชการไต้ 

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

ของช้าราขการ เพื่อให้ช้าราซการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิฃาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความ 
สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประลิทธีภาพสูงสุดและมีคุณธรรม

๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ช้าราซการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันเพื่อ 
การนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราซการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”



๒

๑.๓ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุร ี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๔๔ ส่วนท่ี ๔ เรื่องการพัฒนาพนักงาน 
เทศบาล ข้อ ๒๘๘-๓๒๖ กำหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล 
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราขการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท 
และหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทาง 
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานที่ดี โดยเทศบาลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการ 
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กำหนด เข่น การพัฒนาด้านความรู้พ ื้นฐานในการปฏิบ ัติราชการ ให้ใช้วิธีการ 
ปีกอบรม'ในห้องปีกอบรม การปีกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะ 
พัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาล กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และ 
เพ ิ่มเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาล 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธ ีการพัฒนาอื่น  ๆ ได้ และอาจจะกระทำได้ 
โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล(ก.ท.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) 
เทศบาลด้นลังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลด้นสังกัด หรือ 
เทศบาลด้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกขนก็ได้

๑.๔ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๔๕: ส่วนท่ี ๔ เรื่องการพัฒนาพนักงาน 
เทศบาล ข้อ ๒๙๙ กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
ที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการ 
จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงาบเทศบาล 
มีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของเทศบาล น้ัน

จากหลักการและเหต ุผลด ังกล ่าว เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวจึงได ้ให ้ความจำเป ็น 
ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่จะต้อง 
พัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ตำแหน่งต่าง  ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตำแหน่ง 
ตามที่กำหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ตลอดทั้งความจำเป็น 
ในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานใน 
แต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล 
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว ขึ้นโดยให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ -  ๒๔๖๖ และเป็นไปตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔ 
ที่มีวัตถุประสงค์ของการพัฒนา เพื่อส่งเสริมให้ประขาขนมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารการ 
ปกครองของท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พัฒนาระบบการทำงานและ 
บุคลากรผู้'ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด



๓

การพัฒนาบุคลากร มีความหมายตรงกับคำว่า อ^6๒|วโก©ก* ๐* ?6โร๐กก61 
พนัส หันนาคินทร์ (๒๕๒๖ : ๑๓๓) ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรว่าประสิทธิผล 

ของโรงเรียนย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ปฏิบัติงานประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานย่อมจะเพิ่มขึ้นจากการ 
ที่ระบบโรงเรียนให้โอกาสแก่เขาที่จะพัฒนาวิจัยความสามารถที่มีอยู่ในตัวของเขาแต่ละคนการพัฒนาบุคลากร 
เป็นกิจกรรมที่จะต้องกระทำตั้งแต่แรกเข้ามาทำงานถึงเวลาที่จะต้องออกจากงานไปตามวาระ

ประขุม รอดประเสริฐ (๒๕๒๘ : ๑๓๒) ไต้สรุปแนวคิดของนักวิขาการบริหารต่าง  ๆ เกี่ยวกับ 
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ 
ตลอดจนทัศนคติ อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลอาจจำแนกออกเป็น 
ประเภทใหญ่  ๆไต้ ๒ ประเภท คือ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญขาและการพัฒนาตนเอง

สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (๒๕๒๒ :๘๐) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการ 
ดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ความสามารถมีทักษะในการทำงานดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดี 
ในการทำงานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเป็น 
กระบวนการที่จะสร้างเสริมและเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในต้านต่าง  ๆ เข่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
อุปนิสัย ทัศนคติ และวิธีการในการทำงานอันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงาน

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (๒๕๒๕ : ๒๐๘-๒๐๙) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า 
เป็นกระบวนการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถของบุคคล ตลอดจนการ 
ให้แนวความคิดใหม่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดีขึ้น

อาจกล่าวโดยสรุปว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการ 
ทำงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการ 
พัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานไต้ผลตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราขการไต้เรียนรู้แบบแผนของทางราขการ หลัก 

และวิธีการปฏิบัติราขการ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราขการที่ดี
๓.๒ เพื่อใข้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
๓.๓ เพื่อพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 

ซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยขนํส่วนรวมมากกว่าประโยซนํ 
ส่วนตน

๓.๔ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ราขการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๕ เพื่อให้ผู้บังคับบัญขาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดขอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้ 
อยู่ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญขาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญขาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดำรง 
ตำแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญขาของตน

๓.๖ เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความสามารถใน 
การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร



กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาคือ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทุกคน ต้องได้รับการ 
พัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง หรือตามที่ 
ผู้บรืหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจประกอบด้วย

(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏินัติราขการ
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดขอบ
(๓) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร
(๔) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

๔. วิธีการพัฒนาบุคลากร
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว เป็นหน่วยดำเนินการเอง หรืออาจตำเนินการร่วมกับ 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกขน 
หรือหน่วยงานราขการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจำเป็นและความเหมาะสม ดังนี้

๑. การปฐมนิเทศ จะตำเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุ 
เข้ารับราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่รับการการบรรจุแต่งตั้งใหม่

๒. การปีกอบรม อาจดำเนินการโดยเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว หรืออาจดำเนินการ 
ร่วมกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและ 
เอกขน หรือหน่วยงานราชการอื่นตามความเหมาะสม 

๓. การให้ทุนการศึกษา
๔. การประขุมเซิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา เป็นหน่วยตำเนินการเอง หรืออาจดำเนินการ 

ร่วมกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี หรือส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและ 
เอกขน หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. การสอนงานการให้ค0าปรืกษา หรือวิธีการอื่นด้วยวิธีที่เหมาะสม ทำโดยหัวหน้างานหรือ 
หัวหน้าส่วนราขการที่ได้รับมอบหมายทำการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

๖. ขั้นตอนการตำเนินงาน
๖.๑ การเตรียมการและการวางแผน

๑) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
๒) ประขุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พ ันธกิจและยุทธศาสตร์ กำหนดเป้าหมาย 

แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ 
ดูว่าผู้ใด้บ ังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จ ึงจะปฏิบ ัต ิงานได้สำเร็จอย่างมี 
ประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

๓) กำหนดประเภทของความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ 
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๔) จัดส่งแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ขอความเห็นขอบคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล 
จังหวัดลำปาง ให้ความเป็นขอบ พร้อมแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

๔
๔. เป้าหมายการพัฒนา



๕

๖) ประกาศใข้แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล และจัดส่งแผน ให้อำเภอ และจังหวัด และส่วน
ราขการในสังกัด

๖.๒ การดำเนินการพัฒนา
๑) การเลือกวิธีพ ัฒนาผู้อยู่ใต้บ ังคับบัญขาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญซาไต้ข้อมูลที่เปีน 

ประโยซน์ต ่อการพัฒนาผู้อยู่ใต ้บ ังค ับบัญขาจากการหาความจำเป ็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญขาควร 
นำข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณากำหนดกลุ่มเป๋าหมาย และเรื่องที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญขาจำเป็นต้องไต้รับการพัฒนา 
ได้แก่ การคัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะไต้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถ 
เลือกแนวทางหรือวิธีการพัฒนาไต้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เข่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ 
ความรับผิดขอบ การแกอบรม การดูงาน การประขุมเซิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น

๒) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญขา ผู้บังคับบัญซาสามารถพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญขา โดยเลือก 
แนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดทำเป็นโครงการเพื่อดำเนินการเองหรือเข้าร่วมสมทบกับหน่วย 
ราซการอื่น หรือว่าจ้างองค์กรเอกขนที่มีความรู้ความขำนาญเฉพาะต้านเป็นผู้ดำเนินการ

๖.๓ การติดตามและประเมินผล
ให้ผู้บังคับบัญขาติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ซิดและให้มีการประเมินผลการพัฒนา เมื่อผ่าน 

การประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นไต้รับการพัฒนาแล้ว



๖

แนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เทศบาลตำบลหนอง 
หญ้าดอกขาว

* นโยบายการพัฒนา 
พนักงานเทศบาล

* การพัฒนาแผนงาน

* เป๋าหมายของเทศบาล 
ประจำปี ๒๕๖๔ - 
๒๔๖๖

* บทบาท อำนาจหน้าท่ี 
ของเทศบาลตำบล 
หนองหญ้าดอกขาว

* ผลการประเมิน
ลมรรถนะของพนักงาน 
เทศบาล ประจำปี

^  วิเคราะห์ 
ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล

^  วิเคราะห์ รพ07 
สภาพแวดล้อม 
ภายในภายนอก

^  กำหนดเป๋าหมาย 
การพัฒนา 
พนักงานเทศบาล

^  กำหนด 
รายละเอียด 
แผนงานโครงการ 
ตัวข้ีวัด และการ 
ประเมินผล

* แผนพัฒนา 
พนักงานเทศบาล 
ตำบลหนองหญ้ 
ดาอกขาว 
ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
๒๔๖๔ -๒๔๖๖

^  พนักงานเทศบาล 
ตำบลหนองหญ้า 
ดอกขาว ได้รับ 
การพัฒนาตาม 
แผนฯ

1
เทา0 3 (ะ!:

1
พนักงานเทศบาลทุก 
ระดับมีสมรรถนะด้าน 

การปฏิบัติงาน



๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาคุณภาพซีวิตบุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ 
จำเป็นในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
กลกลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพซีวิตบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ความดี 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมใน 
การปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธท่ี์ ๑ พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ 
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต 
กลยุทธท่ี์ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ 
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกซน และภาพประซาซน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และร่วมกันพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ 
คนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานซองตน 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
ภายในองค์กร ทุกวาระ ( เ ^ )  เพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน



๘. ปัญหาและแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (รผ0 7  & กล1X515) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ 
สำหรับองค์กร ซึ่งช่วยผู้บริหารกำหนดจุดแข็ง และ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาส 
และอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายบอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง  ๆ ต่อการทำงานขององค์กร 
การวิเคราะห์ รผ0 7  /\ก3 ^ รเร เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อให้ ผูบ้ริหารรู้จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศและไม่ หลงทาง นอกจากนี้ 
ยังบอกได้ว่าองค์กรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปัาหมายได้ดีหรือไม่ มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการ ทำงานในองค์กร 
ยังมืประสิทธิภาพอยู่ มืจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงอย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม รผอ !  & กลIV515 
มืป็จจัยที่ควรนำมาพิจารณา ๒ ส่วน ดังนี้

๑. ปัจจัยภายใน (เก1:6โกลI ^ Vเโ๐กโก6 ก* กล1x515) ได้แก่ 
๑ .๑  ร มาจาก ร*โ6 กร*แร
หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซ ึ่งเป ็นผลมาจากป ัจจ ัยภายใน เป็น'ข้อดีที่ เก ิดจาก 

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านกำลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จ ุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็ง 
ด้านทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใซ้ประโยขนํจากจุดแข็งในการกำหนดกลยุทธ์ 

๑.๒ ผ  มาจาก ผ 6 ล ๒า65565
หมายถ ึง จ ุดด ้อยหรือจ ุดอ ่อน ซ ึ่งเป ็น ผลมาจากป ัจจ ัยภายใน  เป็นปัญหาหรือ 

ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 
๒. ปัจจัยภายนอก (&(*6โกล1 เะทVเโ๐ กโฑ6 ก* /\ก 31x515) ได้แก  ่

๒.๑ 0  มาจาก 0^^ว๐โ*บกเ*เ6ร
หมายถ ึง โอกาส เป ็นผลจากการท ี่สภาพแวดล ้อม ภายนอกขององค ์กรเอ ื้อ  

ประโยขนํหรือส่งเสริมการ ดำเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้น เป็นผลมาจาก 
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่ดีจะต้องเสาะ แสวงหา 
โอกาสอยู่เสมอ และใขัประโยซนํจากโอกาสนั้น

๒.๒ 7  มาจาก 7 เาโ63*5
หมายถึง อุปสรรค เป็นข้อจำกัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการบริหาร 

จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ที่เกิดข้ึนให้ได้จริง



การวิเคราะห์ รพ 0 7  องค์กรและบุคลากร

จุดแข็ง ร
* องค์กรมีแผนในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน
* บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับขุมซนท้องถิ่น
* องค์กรมีการสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่องในหลักสูตรการปฏิบัติงาน
* บุคลากรมีองค์ความรู้ความเชี่ยวซาญเฉพาะด้าน และมีประสบการณ์สูง

จุดอ่อน ผ
* งบประมาณในด้านการบริหารงานบุคคลมีจำกัด
* อัตรากำลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน
* ซาดทักษะด้านการสื่อสารที่จำเป็นในการทำงานเซิงรุก
* ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้บีญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
* ขาดการมองเซิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทำงานแบบบูรณาการ
* บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและการเพิ่มความรับผิดซอบต่อหน้าที่

โอกาส 0
* มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากรัฐบาล
* มีกฎหมายรองรับและซัดเจน
* มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเปีดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม
* มีระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

อุปสรรค 7
* งบประมาณไม่เพียงพอ
* กฎหมาย/กฎระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลไม่ซัดเจนในบางประเด็น
* ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยหนังสือซักซ้อม ไม่มีความซัดเจน ขาดแนวทางในการดำเนินการที่ 

ถูกต้อง



๑๐
การกำหนดสมรรถนะเพื่อใข้ในการพัฒนา

๑. เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จำเป ็นต่อการปฏิบ ัต ิ 
ราซการ ของบุคลากรทุกระดับขั้น มากำหนดเป็นสมรรถนะเพื่อการพัฒนาบุคลากรในลังกัด ซึ่งเทศบาลตำบล 
หนองหญ้าดอกขาว ได้ประกาศใข้เป็นตัวกำหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุก ๖ เดือน 
ดังปิ

- การมุ่งผลลัมฤทธิ๋
- การยึดมั่นในความถูกต้องขอบธรรมและจริยธรรม
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
- การบริการเป็นเลิศ
-  การทำงานเป็นทีม

๒. ตำแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น เป็นสายงานของผู้บริหาร เทศบาล 
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว ไต้กำหนด แนวทางการสำหรับการพัฒนาเพื่อทำหน้าที่ผู้บริหารที่ดืในปิจจุบันและ 
อนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับมืออาขีพ ดังนี้

- การเป็นผู้น่าในการเปลี่ยนแปลง
- ความสามารถในการเป็นผู้น่า
- ความสามารถในการพัฒนาคน
- การคิดเขิงกลยุทธ์

๓. ตำแหน่งอื่น ท่ีนอกเหนือจากสายงาน ผู้บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น เทศบาล 
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว ไต้กำหนดสมรรถนะประจำสายงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและระดับ 
ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ตามสายงานประจำของแต่ละตำแหน่ง ยกเว้น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างบางตำแหน่ง 
ซึ่งเป ็นไปตามประกาศของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงาน 
ประจำปี และต้องดำเนินการทุก ๖ เดือน เข่นกัน

๙. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
แผนพัฒนารายบุคคล (เกชเVเชนลI อ6V6๒[วกาอก!: ?๒ก : เอ?) หมายถึง กรอบหรือ 

แนวทางที่จะข่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานไต้บรรลุตามเป๋าหมายในสายอาขิพของตน โดยมี 
วัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (\^6ล๒า65ร) และเสริมจุดแข็ง (51โ6ก51เา) ของบุคลากรในหน่วยงาน 
แผนพัฒนารายบุคคล หรือเรียกสั้น  ๆ ว่า เอ? โดยเป็นแผนสำหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อม 
ให้มืคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต หรือตาม 
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาขีพ ((ะลโ66โ ? ลปา) ที่องค์การกำหนดขึ้น ดังนั้น 10? จึงไมใข่กระบวนการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (?6ก ั๐โกาลก06 /บุว[วโล;รล0 เพื่อการเลื่อนตำแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและ 
การให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง  ๆ แต่เมือไต้มืการดำเนินกิจกรรมตามกรอบ 10? อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ 
ขั้นพื้นฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญขาคาดหวัง มีการพูดคุยลื่อสารแบบสองทาง 
เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงใบการเรียนรู้ร่วมกัน 10? ก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเซึ่อมโยงความต้องการของ 
พนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความต้องการในระดับหน่วยงานย่อยและส่งผลให้บรรลุ 
เป๋าหมายขององค์กรไต้

สรุป 10? จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงาน



(5)(3)

โดยในการสำรวจตนเองของบ ุคลากรในส ังก ัดของเทศบาลตำบลหนองหญ ้าดอกขาว 
เพ ื่อส ำรวจความต ้องการใน การพ ัฒ น าตน เองน ั้น  เร ิ่ม จากน ายก เท ศบ าลต ำบ ล ห น องห ญ ้าดอก ขาว 
เชิญปลัดเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราขการ ประขุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสำรวจตนเอง 
ว่าหน่วยงาน หัวหน้าส่วน และผู้ใต้บังคับบัญขามีบทบาทอย่างไร จากนั้นให้แต่ละส่วนราชการไปสำรวจตัวเอง 
โดยการทำงานร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและผู้ใต้บังคับบัญขา ร่วมปรึกษาหารือภายในส่วนราชการ 
และให้บุคลากรประเมินตนเอง ชึ่งในการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตามแบบประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๓ แผนพัฒนาการปฏิบ ัต ิราชการรายบุคคล ของพนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคน น้ัน ก็ปรากฏถึงความต้องการพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคลอยู่ 
ด้วย จากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลส่งงานการเจ้าหน้าที่

บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (10?) ประกอบด้วย 
กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดขอบ

- สนับสนุนและผลักตันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม 10? ตามที่กำหนด 
ข้ึน

- อนุนัติให้การจัดทำ 10? เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่องทุกปี

- ติดตามผลการจัดทำ 10? ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้งการน่า 
แผน 10? ไปใข้ปฏิบํเติจริง

- จัดสรรงบประมาณในการผิกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง 
ต่อเนื่อง
- ทำความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำ 10?

- ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ 10? ที่กำหนดขึ้น

- ประเมินขีดความสามารถของผู้ใด้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อน 
ของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน

- ทำความเข้าใจถึงแหล่งหรือซ่องทางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคลากรเป็นรายบุคคล

- กำหนดแนวทางหรือซ่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร

-ให้ข้อมูลปัอนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนาปรับปรุง 
ให้ดีข้ึน

- ชี๋ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพิ่มความรับผิดชอบมากขึ้น

- หาโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากรในงานปัจจุบันหรืองาน 
อ่ืน  ๆ ท่ีมี อยู่

ผู้'บังคับ'บัญชาท่ีมี 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือหัวหน้างาน 
(ปลัดๆ /ผอ.กอง/ 
หน.ส่วน)



กลุ่มบุคคล บทบาท/ หน้าที่ความรับผิดขอบ
หน่วยงาน (เทศบาลตำบล - นำเสนอโครงการให้ผู้บริหารสูงสุดเห็นด้วยกับการนำเอา 10? มาใช้ใน
หนองหญ้าดอกขาว

- จัดเตรียมแบบฟอร์มการทำ 10? ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในหน่วยงาน

- ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ เอ? กับ
เครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอื่น ๆ

๚ * ! - ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการจัดทำแผน 10? กับผู้บริหารและ
บุคลากร

- ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทำแผน 10?

- หาซ่องทางในการสื่อสารเพื่อประขาสัมพันธ์เปลี่ยน เฬเกปร©* หรือจิตสำนึก 
ของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดทำ 10?

- ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน 10? จากผู้บริหารและบุคลากร



แบบสอบถามเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว อำ๓ อท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนราซการ........................................

ซื่อผู้ปฏิบัติงาน........................................................................ ตำแหน่ง...................................ระดับ

หน้าที่ความรับผิดซอบ โดยตำแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง

การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้

๑, ระดับความ!/ท ักษะ (๑ )
๐ -  ไม่มีความรู้/ใม่มีทักษะ
๑ -  มิความรู้ มิทักษะบ้างแต่ไม่มิความมั่นใจที่จะนำไปใช้งานจำเป็นต้องมิที่ปรึกษา 
๒ -  มิความรู้ มิทักษะและมิความมั่นใจที่จะนำไปใช้งาน 
๓ -  มีความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำไต้

๒, ระดับความจำเป็นต่องานที่รับผิดขอบ (๒)
๐ -  ไม่มิความจำเป็น ไมใต้ใช้งาน 
๑ -  มิความจำเป็นบางครั้งที่ต้องนำมาใช้งาน 
๒ -  มิความจำเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง 
๓ -  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำมาใช้งาน

๓. ระดับความต้องการในการพัฒนา (๓)
๐ -  ไม่ต้องพัฒนา
๑ -  มิความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้งานในระยะยาว 
๒ -  มิความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง 
๓ -  มิความต้องการพัฒนาอย่างเร่งด่วนเพื่อต้องการใช้ในงาน



ตารางลงคะแนนเพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนา
คำอธิบาย ให้บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยนำค่าคะแนนที่คิดว่าใซ่หรือต้องการจากข้อ (๑) -  (๓) 
มาลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ซ่อง (๑) -  (๓)

คุณลักษณะ

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตัวเอง)
(๑)

ระดับความรู/ 
ทักษะปีจจุบัน
(กรอกระดับ 

ความรู้/ทักษะ 
ระดับ ๐ -  ๓)

(๒)
ระดับความ 

จำเป็นต่องานท่ี 
รับผิดขอบ

(กรอกระดับความ 
จำเป็นต่องาบท่ี 

รับผิดชอบ ระดับ 
๐ -  ๓)

(๓)
ระดับความ 

ต้องการในการ 
พัฒนา

(กรอกระดับ 
ความต้องการใน 

การพัฒนา 
ระดับ ๐ - ๓)

สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับชั้น)
๑. การมุ่งผลสัมฤทธึ๋
๒. การยึดมั่นในความถูกต้องซอบธรรมและจริยธรรม 
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
๔. การบริการเป็นเลิศ 
๔. การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะประจ0าผู้บริหาร (เฉพาะสายงานผู้บริหาร)
๑. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
๒. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
๓. ความสามารถในการพัฒนาคน 
๔. การคิดเซิงกลยุทธ์

สมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างที่มีซื่อเหมือนพนักงานส่วนตำบล) ตามระดับ ใน 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
๑ ...........................................................................................
๒............................................................................................
๓............................................................................................

ข้อเสนอแนะต้านอื่น  ๆ เซ่น เสริมทักษะ ต้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ

๑.

๒.

๓.



โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ภายใต้ยุทธศาลตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ -  ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพซีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวขี้วัดโครงการ เฟ้าหมาย งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ป ีท่ีตำเนินการ ผู้รับผิดขอบ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละผู้เข้ารับการ 

อบรม
เซิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสายงาน ร้อยละ ๙๐ 
เซิงคุณภาพ
- บุคลากรใข้สมรรถนะในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๐ 
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ ๙๐

๑๔๐,๐๐๐ ทั' / งาบการ 
เจ้าหน้าท่ี

๒ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
ของผู้บริหาร ลมาซิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง กลุ่ม 
แกนนำขุมขน และกลุ่มเป๋าหมายอ่ืน ๆ

ร้อยละผู้เข้ารับการ 
อบรม

เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนาในสมรรถนะหลัก ร้อยละ ๙๐ 
เซิงคุณภาพ
- บุคลากรใข้สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๐ 
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ ร้อยละ ๙๐

๒๐๐,๐๐๐ งานการ 
เจ้าหน้าท่ี

๓ ส่งบุคลากรเข้ารับการปีกอบรมเพ่ือ 
พัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน จาก 
หน่วยงานอ่ืน ท้ังพนักงาน ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง

ร้อยละผู้เข้ารับการ 
อบรม

เซิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานร้อยละ ๙๐ 
เซิงคุณภาพ
- บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการ 
ปฏิบัติงานในสายงาน ร้อยละ ๙๐

๒๐๐,๐๐๐ งานการ 
เจ้าหน้าท่ี



ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพซีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวขี้,วัด'โครงการ เป้าหมาย งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเนินการ ผู้รับผิดขอบ๒๕๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ ส่งบุคลากรเข้ารับการผิกอบรมเพ่ือ 

พัฒนาทักษะใบการทำงานของแต่ละ 
สายงาน จากหน่วยงานอ่ืน ท้ังพนักงาน 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ร้อยละผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม

เซิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๐ 
เซิงคุณภาพ
- บุคลากรเข้าใจเส้นทางความก้าวหน้าของตน ร้อยละ ๙๐ 
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรท่ีท่ีมีความรู้ความสามารถเติบโตใน 
สายงาบ ร้อยละ ๙๐

๒๐๐,๐๐๐ V / / งานการ 
เจ้าหน้าท่ี

๒ จัดทำฐานข้อมูลการผิกอบรมของ 
บุคลากร

ร้อยละผู้ได้รับการ 
บันทึกข้อมูลการ 
ผิกอบรม

เซิงปริมาณ
- บุคลากรท่ีผ่านการอบรมได้รับการบันทึกข้อมูล ร้อยละ 
๑๐๐
เซิงคุณภาพ
- การบันทึกข้อมูลถูกต้อง สมบูรณ์ ร้อยละ ๙๐ 
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีฐานข้อมูลการผิกอบรม ตรวจสอบไต้ 
ร้อยละ ๙๐

งานการ 
เจ้าหน้าท่ี



ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวขี้,วัด'โครงการ เป ้าหมาย งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเน ินการ ผู้รับผิดชอบ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของ 

บุคลากร
ร้อยละผู้ได้รับการ 
ตรวจสุขภาพประจำปี

เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ ๗๐ 
เชิงคุณภาพ
- การตรวจสุขภาพของบุคลากรผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๗๐ 
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรท่ีมีสุขภาพดีพร้อมปฏิบ้ตงาน ร้อย 
ละ ๗๐

กอง
สาธารณสุข 

และ
สิงแวดล้อม

๒ กิจกรรม ๕  ส. ร้อยละผู้เข้าร่วม 
กิจกรรม

เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ๕  ส. ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้ และเข้าใจข้ันตอน ๕  ส ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ ๙๐

ทุกส่วน 
ราชการ



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
กลยุทธ ท่ี ๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความร้ค่ความดี

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้-วัด'โครงการ เปีาหมาย งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเน ินการ ผู้รับผิดชอบ๒๕๖๔ ๒๔๖๔ ๒๕๖๖
๑ โครงการให้ความรู้ด้านการฟ้องกันการ 

ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน
ร้อยละผู้ได้รับการ 
ส่งเสริมการต่อด้านการ 
ทุจริต

เซิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการส่งเสริมด้านด้านการทุจริต ร้อยละ ๙๐ 
เซิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจการทุจริต ร้อยละ ๙๐ 
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานด้วยความช่ือสัตย์สุจริต 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๙๐

/ สำนักปลัด

๒ จัดท0าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ 
ความรู้เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับ 
บุคลากร

ร้อยละความสำเร็จ เซิงปริมาณ
- จัดทำคู่มีอผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน ๑ เล่ม 
เซิงคุณภาพ
- คู่มีอผลประโยชน์ทับซ้อน สมบูรณ์ อ่านเข้าใจง่าย 
ร้อยละ ๙๐
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีค่มีอผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ

ทั' สำนักปลัด

๓ โครงการยกย่องขมเชยบุคลากรดีเด่น ร้อยละผู้’เข้าร่วม 
โครงการ

เซิงปริมาณ
- บุคลากรเช้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๙๐ 
เซิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้ความเช้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ร้อยละ ๙๐
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็น 
แบบอย่างท่ีดี

งานการ 
เจ้าหน้าท่ี



ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบ้ติงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้,วัด'โครงการ เป้าหมาย งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเน ินการ ผูร้ับผิดชอบ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการ 

ทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอก 
ขาว

ร้อยละความสำเร็จ เชิงปริมาณ
- จัดทำประกาศเจตจำนงต่อด้านการทุจริต 
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการต่อด้านการทุจริต 
ร้อยละ ๙๐
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีประกาศ เจตจำนงต่อด้านการทุจริต

งานการ 
เจ้าหน้าท่ี

๒ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี

ร้อยละความพึงพอใจ เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรได้รับความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมมากข้ึน 
ร้อยละ ๘๐
เชิงประโยชน์
- บุคลากรมีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมมากข้ึน ร้อย 
ละ ๘๐

งานการ 
เจ้าหน้าท่ี

๓ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านวินัย 
และรักษาวินัยในการทำงาน

ร้อยละของบุคลากร เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้ารับการอบรม ร้อยละ ๖๐ 
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรผ่านการอบรมมีความรู้ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงประโยชน์
- หน่วยงาบมีบุคลากรท่ีดีในการปฎิบ้ติงาน

ทุกส่วนราขการ



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้1วัด'โครงการ เป้าหมาย งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการท่ีเก่ียวกับ 

การเปล่ียนแปลง เซ่น ภาวะการเป็น 
ผู้นำ การเข้าลู่ประซาคมอาเขียน การ 
เข้าสู่ อปท.ยุค ๔.๐

ร้อยละผู้เข้ารับการ 
อบรม

เชิงปริมาณ
- บุคลากรได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๗๐ 
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรลามารถเตรียมพร้อมรับการเปล่ียนแปลง ร้อย 
ละ ๗๐
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรท่ีพร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะ 
เกิดข้ึน ในอนาคต

/ ทุกส่วนราชการ



ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรบุรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกซน และประซาซน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ี'รัด'โครงการ เปัาหมาย งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ โครงการให้ความรู้เก่ียวกับการบีองกัน 

การทุจริตในภาครัฐ
ร้อยละผู้เข้าร่วม 
โครงการ

เซิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงประโยซน่
- หน่วยงาบมีบุคลากรท่ีมีเก่ียวกับการบีองกันการทุจริตใน 
องค์กร

/ สำนักงาน 
ปลัด

และทุกส่วน 
ราชการ 
ร่วมกัน

๒ โครงการให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบและ 
วิธการจัดซ้ือจัดจ้างในภาครัฐ

ร้อยละผู้เข้าร่วม 
โครงการ

เชิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรเข้าใจวัตถุประสงค์ชองโครงการ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีบุคลากรท่ีมีเก่ียวกับระเบียบและวิธีการ 
จัดซ้ือจัดจ้างในภาครัฐ

สำนักงาน 
ปลัด

๓ โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี ร้อยละของส่วน 
ราชการไปจัดกิจกรรม

เชิงปริมาณ
- ส่วนราชการสังกัดเทศบาลตำบลเกาะคาร่วมจัดกิจกรรม 
ร้อยละ ๙๐
เชิงคุณภาพ
- กิจกรรมมีความเรียบร้อยและสมบุรณ์ ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน์
- ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ

๒๐,๐๐๐ ทุกส่วน 
ราชการ



ยุทธศาสตร์ท ี่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนร้และร่วมกันพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสรีมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของคนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวข ี้- วัด'โครงการ เป้าหมาย งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเน ินการ ผู้รับผิดชอบ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราขการเป็น 

องค์กรเรียนรู้ เซ่น จัดทำคู่มือการปฏิบัติ 
ราชการ แผ่นพับ คู่มือการทำงาบ 
กฎระเบียบการปฏิบัติราชการในสายงาน 
ของตนเพ่ือเผยแพร่ให้กับบุคลากรใน 
สังกัด

ร้อยละบุคลากรใน 
สำนักงาน(เฉพาะ 
พนักงานเทศบาล)

เชิงปริมาณ
-  บุคลากรจัดทำค ู่มือปฏิบ้ต ริาชการ ร้อยละ ๘๐ 
เชิงคุณภาพ
-  คู่มือผลการปฏิบัติราชการ สมบุรณ์ อ่านเข้าใจง่าย 
ร้อยละ ๘๐
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานมีคู่มือเพ่ือใข้ในการปฏิบัติราชการ

7 ทุกส่วน 
ราชการ



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ตัวช้ี'วัด,โครงการ เป้าหมาย งบ
ประมาณ

ระยะเวลา/ปที ี่ดำเนินการ ผูร้ับผิดชอบ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ ประชุมประจำเดือน และนำเสนอผล 

การปฏิบัติงานประจำเดือนของส่วน 
ราชการ

ร้อยละของการเข้า 
ร่วมประชุม 
ประจำเดือน

เซิงปริมาณ
- บุคลากรเข้ารวมประชุมประจำเดือนร้อยละ ๙๐ 
เซิงคุณภาพ
- ส่วนราชการ จัดทำการน้าเสนอผลงานประจำเดือน 
ร้อยละ ๙๐

เซิงประโยชน์
- หน่วยงานรู้การเคล่ือนไหวและการดำเนินงานของแต่ละ 
สวนราชการอย่างต่อเน่ือง

ทุกส่วน 
ราชการ

๒ โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 
(^ก๐ฟ6ช56 กล56กาอก1: / เ ^ )

ร้อยละความสำเร็จ เซิงปริมาณ
- บุคลากรเข้าร่วมโครงการ การจัดการความรู้ (เปฬ ของ 
หน่วยงาบ ร้อยละ ๘๐
เซิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความรู้เข้าใจวัตถุประสงค์ชองโครงการ ร้อย 
ละ ๘๐
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานได้จัดการเรียนรู้ร่วมกันและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
งานร่วมกัน

ทุกส่วน 
ราชการ

๓ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดื 
ให้กับบุคลากร (กิจกรรมย่อยตาม 
สถานการณ์ ปีละโม่น้อยกว่า ๕ 
กิจกรรม)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ของเปีาหมาย

เซิงปริมาณ
- ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ ของเป๋าหมาย 
เซิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความพึงพอใจในกิจกรรม ร้อยละ ๙๐ 
เซิงประโยชน์
- หน่วยงานมีทีมงานท่ีมีคุณภาพพร้อมขับเคล่ือนงาบของ 
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกส่วน 
ราชการ



๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจและ 
แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรใน 
สังกัด

ร้อยละบุคลากร เชิงปริมาณ
- บุคลากรตอบแบบสอบถามร้อยละ ร้อยละ ๙๐ 
เชิงคุณภาพ
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการทำงาน ร้อยละ ๙๐ 
เชิงประโยชน์
- หน่วยงานรับทราบปีญหาและความต้องการในเบื้องต้น 
ของบุคลากร

งานการ 
เจ้าหน้าที่



1

คำสั่งเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
ท่ี / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

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

เพ ื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป ีบไปตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงาน 
เทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนด และเปีนไปตามยุทธศาสตร์ที่ ๗ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้า1 จึงอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 
(รีอง หลักเกณ^และเงือบไขเกียวกับการบรีหารงานบุคคล,ของเทศ.บาล ล.งวันท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๖๕๔๕ 
ข้อ ๓๐๐ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ดังนี้ 

๑. นายกเทศมนตรี เป็น'ประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการกองข่าง เป็นกรรมการ
๖. หัวหน้าสำนัก กรรมการ/เลขานการ

ให้คณะกรรมการที่ได้ร ับการแต่งต ั้ง ปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่ในการจัดทำแผนพัฒนาบ ุคลากร ๓ ปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ โดยคำนึงถึงการเพิ่มความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะทำให้การปฏิบัติ.หน้าที่ราขการของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธี้ภาพ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นด้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

^ ช / ! / ^ ' '
(นายสุกิจ ดัน'โสภณธน'าศักด)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว



ตารางเซ็นขื่อการประขุม
คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑ /  ๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐ ๙ .๐ 0  น.

ณ ห้องประขุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ผู้มาประขุม

ลำดับ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลายมือขื่อ
๑ บายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ๋

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

ประธานกรรมการ
เ )

๒ นางธัญญา ศรนารายน์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราซการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

กรรมการ

๓ นางสาวมาลีวรรณ มีศิลบั
เจ้าพนักงานการเงินและบัญขี รักษา
ราขการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

๔ นายกฤษณะ สุขกรม 
ผู้อำนวยการกองข่าง

กรรมการ

โ ^
๕ นางประนอม กำเนิดลีงห์ กรรมการ/เลขานุการ )ป ^ /

ผู้เข้าร่วมประขุม

ลำดับ ขื่อ -  สกุล ตำแหน่ง ลาเยุมือขื่อ
๑ นางสาวจันจ้รา จันทร์ดอนไพร นักทรัพยากรบุคคล 0 1 5̂V'VVV/ /'



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓ .๐0 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
**********************

ผู้มาประชุม
๑.นายสุกิจ ดันโสภณธนาศักดิ๋ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตริตำบลหนองหญ้าดอกขาว ประธานกรรมการ
๒.นางธัญญา ศรนารายน่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราขการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว กรรมการ
๓.นางมาลีวรรณ มีศีลปี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รักษาราขการแทน ผอ.กองคลัง กรรมการ
๔.นายกฤษณะ สุขกรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองซ่าง กรรมการ
๕.นางประนอม กำเนิดสิงห์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ/เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑.นางสาวจันจิรา จันทร์ดอนไพร ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ไม่มาประชุม
■ ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานคณะกรรมการฯ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ท่ี ๒๘๒/ ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗

กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งต ั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
ประกอบด้วย
๑. นายกเทศมนตรี 
๒. ปลัดเทศบาล 
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง 
๔. ผู้อำนวยการกองซ่าง 
๗. หัวหน้าสำนักปลัด

เปีนประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
๑. กำหนดยุทธศาสตร์การพ ัฒนาบ ุคลากร ในด้านต่าง  ๆ ประกอบด้วย 
ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม
๒. จ ัด ท ำแผน ก ารพ ัฒ น าบ ุคล ากร ตรวจสอบ กำก ับ ด ูแลและต ิดตาม 
ป ระเม ิน ผ ล ก ารด ำเน ิน ก ารพ ัฒ น าบ ุค ล าก ร พ ร ้อมท ั่งพ ิจารณ าจ ัดส รร 
งบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนการพัฒนาบุคลากรได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ



ที่ประชุม 

ระเบียบวาร!

ระเบียบวาร:

ประธานคณ:

เลขานุการ

■ (อ

รบทราบ

:ท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-ไม ่ม ี

^ ๓ เร ื่องเสนอเพ ื่อพ ิจารณ าจ ัดทำแผนพ ัฒ นาบ ุคลากร ประจำป ีงบประมาณ
๒๕๖๔ -๒๕๖๖

ะกรรมการ - เมื่อที่ประชุมพร้อม นายสุกิจ ตันโสภณธนาคักดึ๋ ปฏิบัติหน้าที่นายก
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปีด 
ประชุมและดำเนินการประชุม

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จะได้จัดทำแผนพัฒนา 
บุคลากร ๒๕๖๔-๒๕๖๖ น้ัน เพื่อให้การตำเนินการตังกล่าวเปีนไปตามแผน 
และมีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ 
แผนพัฒนาบุคลากรขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรขององค์กร 
ตังนั้นเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ ให้คุณประนอม 
กำเน ิดส ิงห ์เป ีนผ ู้เสนอรายละเอ ียดการจ ัดทำแผนพ ัฒ นาบ ุคลากร ให้แก่ 
คณะกรรมการจัดทำแผนทราบเพื่อพิจารณา

- ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุร ี เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี ๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๕ ส่วนที่ ๔ เร ื่องการพ ัฒ นาพน ักงานเทศบาล ข้อ ๒๙๙ 
กำหนดให ้เทศบาลจัดทำแผนพ ัฒนาบ ุคลากร เพ ื่อเพ ื่มพ ูนความรู้ ทักษะ 
ท ัศนคติท ี่ด ี ค ุณ ธรรมและจร ิยธรรม อ ัน จะทำให ้ปฏ ิบ ัต ิห น ้าท ี่ราขการ 
ในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร 
ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร ที่คณะกรรมการ 
กลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด โดยให้กำหนดเปีนแผนการพัฒนา 
บ ุคลากร ม ีระยะเวลา ๓ ปี ตามกร?แ.เของเ1ผนอัตรากำลังของเทศบาล 
ประกอบด้วย ๓ หลักสูตรการพัฒนา คือ สายงาบผู้บริหาร สายงานผู้ปฏิบัติ 
สายงานพนักงานจ้าง และวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้แก่ 

๑. การปฐมนิเทศ 
๒.การปีกอบรม 
๓. การให้ทุนการศึกษา 
๔. การประชุมสัมมนา 
๕. การสอนงานและให้คำปรึกษา

ซ ึ่งการพ ัฒ น าบ ุคลากรด ังกล ่าว เท ศ บ าล อ าจด ำเน ิน ก าร เอ ง  หรืออาจ 
ดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี หรือ 
ส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกขน หรือหน่วยงานราชการ



คณะกรรมการ 

มติที่ประชุม 

ประธานคณะกรรมการ

ผู้อำนวยการกองคลังๆ 

หัวหน้าสำนักปลัด

อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใข้งบประมาณตามท่ีได้กำหนดไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปี และมีการติดตามประเมินผล หลังจากผู้เข้ารับการพัฒนา 
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่กลับมาจาก อบรม/สัมมนาๆลๆ และประเมินผล 
ท ุกระยะเวลา ๖ เดือน และนำผลการประเม ินผลของคณะกรรมการ 
เป็นข้อมูลเพื่อกำหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานต่อไป และ 
ในการวางแผนพัฒนาบุคลากรในทุกหลักสูตรยกเว้นการศึกษาต่อให้เว้นข่วง 
ระยะเวลาการปีกอบรมในระหว่างการประเม ินเล ื่อนขั้นเง ินเดือนประจำปี 
ท้ัง ๒ ครั้ง เพ ื่อเกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสในการประเมินเลื่อนขั้น 
ท้ัง ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ปลายเดือนมีนาคม-ด้นเดือนเมษายน และ ครั้งที่ ๒ 
ปลายเด ือนก ันยายน-ด ้น เด ือนต ุลาคม ยกเว ้นกรณ ีจำเป ็น เร ่งด ่วนจ ึงจะ 
สามารถอนุมิติให้เดินทางไปปีกอบรมได้ จึงขอมติที่ประชุมในการจัดทำแผน  ๆ
เพ ื่อส่งไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อขอมติ 
อนุมัติต่อไป

คณะกรรมการได้พิจารณาตามที่เสนอ และขอมติที่ประชุม 

คณะกรรมการทุกคน มีมติเห็นขอบ

- การจ ัดทำแผนพัฒนาบ ุคลากร ใบหน่วยงานราขการ เป็นส่วนหนึ่งที่จะ 
กำหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ความเข้าใจ ในสายงาน 
ของตนเองเพื่อเพิ่มพูน ประสบการณ์ ท ี่ม ีอยู่ให้ม ียิ่งข ึ้นกว่าเติม และสร้าง 
ความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ราขการ ดังนั้น ในวันนี้เพื่อเป็นการกำหนด 
ทิศการทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลเกาะคาให้ม ีความขัดเจน 
จ ึงได ้เข ้ญคณะกรรมการท ี่ได ้ร ับการแต่งต ั้งเป ็นคณะกรรมการ ซึ่งได้แก่ 
ปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราขการ มาร่วมพิจารณาในการวางแผนและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากันในวันนี้ สำหรับการกำหนดทิศทางการพัฒนา ขอให้ 
แต่ละท่านได้เสนอแนวทางการพัฒนาครับ

- การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีความ 
ชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นควรให้จัดทำแผนการปีกอบรมทุกสายงาน 
ในแผนพัฒนาบุคลากร เพราะทุกตำแหน่งมีความสำคัญที่จะต้องพัฒนาความรู้ 
ด้านระเบียบปฏิบัติให้ทันกับกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมตลอด

-ในส ่วนของสำน ักงานปล ัด แม้ล ัดส ่วนการแต่งต ั้งคณะกรรมการ จะไม่ 
เห ม ือน แผน อ ัตรากำล ัง ๓ ปี ท ี่ม ีน ักทร ัพ ยากรบ ุคคล เป ็น เลข าน ุการ 
แต่แผนพัฒนาบุคลากร เป็นหัวหน้าสำนักปลัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ดังนั้นในวันนี้ จึงได้เข้ญผู้ร ับผิดขอบงานบุคคลเข้าเป็นผู้ร่วมประชุมด้วยค่ะ 
เพราะรับผิดขอบงานบุคคลโดยหน้าที่อยู่แล้ว และมิความรู้ความสามารถที่จะ 
ตอบคำถามและเสนอแนะใบเร ื่องด ังกล ่าวได ้ เป ็นอย ่างด ื ประกอบกับ 
ร่างแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ -  ๒๕๖๖ ตฉัน'ได้ให้



ผู้รับผิดชอบงานบุคคลตรวจทานในเบื้องต้นเพื่อความครอบคลุมด้วยแล้วค่ะ 
ส่วนแผนพัฒนาบุคลากร ไต้แนบมาพร้อมกับวาระแล้ว ให้ทุกท่านพิจารณา 
พร้อมๆ กับค่ะ ตามข้อดังนี้เลยค่ะ

- หลักการและเหตุผล
- ความหมายของการพัฒนาบุคลากร
- วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
- เป๋าหมายในการพัฒนา
- ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร
- ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลการ
- ป้ญหาและแนวทางการพัฒนาบุคลากร
- การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
- โครงการและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร

แผนพ ัฒ นาบ ุคลากรของเทศบาลตำบลหนองหญ ้าดอกขาว ไต้กำหนด 
แผนงานและโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ ๗ 
มีท้ังส้ิน ๔ กลยุทธ์ เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ ดังน้ีค่ะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
บุคลากร

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะ 
ที่จำเป็นในการปฎิบ้ติงาน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสรีมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
เพื่อรองรับความก้าวหน้าในสายงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสรีมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ทุกระดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาบุคลากรให เ้ป็น 
คนดี

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความรู้คู่ 
ความดี
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสรีมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรม 
ในการปฎินตังิาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำ 
การเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากร ให้ยอมรับการการ 
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ในอนาคต 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสรีมและพัฒนาให้บุคลากรร่วมมือกับ 
เครือข่าย หน่วยงานรัฐ เอกขน และภาพประขาซน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร 
ใหม้ ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และร่วมกันพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสรีมให้บุคลากรยอมรับในผลงานของ 
คนอื่นและปรับปรุงแก้ไขในผลงานของตน 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสรีมกระบวบการจัดการเรียนรูร่้วมกัน 
ภายในองค์กร ทุกวาระ ( เ ^ )  เพื่อเป็นเครื่องมือในการ 
พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบต้ ิงาน



๕
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ -  ๒๔๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพซีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นในการ
ป ฏ ิบ ัต ิง า น ^ ^

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเน ินการ ผู้รับผิดชอบ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ โครงการพัฒนาบุคลากร / งานการ 

เจ้าหน้าที่
๒ โครงการอบรมสัมมนาและสืกษาดูงาน 

ของผู้บริหาร สมาซิกสภาเทศบาล 
พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
กลุ่มแกนนำขุมซน และกลุ่มเป๋าหมาย 
อื่น ๆ

/ V " งานการ 
เจ้าหน้าที่

๓ ส่งบุคลากรเข้ารับการกิกอบรมเพื่อ 
พัฒนาทักษะในการทำงานของแต่ละ 
สายงาน จากหน่วยงานอื่น

/ / งานการ 
เจ้าหน้าที่

๔ จัดทำฐานข้อมูลการกิกอบรมของ 
บุคลากร

งานการ 
เจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
ความก้าวหน้าในสายงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเนินการ ผู้รับผิดขอบ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
โ,ารง,าารพัฒนาบุคลากร งานการ 

เจ้าหน้าที่
๒ ส่งบุคลากรเข้ารับการกิกอบรมเพื่อ 

พัฒนาทักษะในการทำงานของแต่ละ 
สายงาน จากหน่วยงานอื่น

งานการ 
เจ้าหน้าที่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเนินการ V^  **
๒๔๖๔๑ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖ ผูรบผดชอบ

๑ กิจกรรม ๕ ส. ทุกส่วนราซการ



๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนมีความร้ค่ความดี

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเน ินการ ผู้รับผิดชอบ๒๕๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ โครงการธรรมะ / สำนักปลัด
๔ โครงการยกย่องซมเขยบุคลากรดีเด่น / งานการเจ้า 

หน้าที่
๕ จัดทำคู่มือการให้บริการและปรับปรุง 

คูนย'ข้อมูลข่าวสาร การเข้าถึงข้อมูล 
ข่าวสารซองประขาขบ ต่อเทศบาล 
ตำบลหนองหญ้าดอกขาว

V สำนักงาน 
ปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเน ินการ ผู้รับผิดขอบ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ จัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการ 

ทุจริตของเทศบาลตำบลหนองหญ้า 
ดอกขาว

งานการ 
เจ้าหน้าที่

๒ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ข้าราขการและเจ้าหน้าที่

/ งานการ 
เจ้าหน้าที่

๓ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมต้าน 
วินัยและรักษาวินัยในการทำงาน

ทุกส่วนราขการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ 
เกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา/ปีทีดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวกับ 

การเปลี่ยนแปลง เข่น ภาวะการเป็น 
ผู้นำ การเข้าสู่ประขาคมอาเขียน การ 
เข้าสู่ อปท.ยุค ๔.๐

ทุกส่วนราขการ



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาบุคลากรทุกระดับเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรบูรณาการร่วมกับ 
หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ เอกซน และประซาซน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเน ินการ ผู้รับผิดชอบ๒๕๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ห' ห' ห' ทุกส่วน 

ราขการ
จัดกิจกรรมการสร้างส่วนราซการเป็น 
องค์กรเรียนรู้ เซ่น จัดทำคู่มือการปฏิบัติ 
ราซการ แผ่นพับ คู่มือการทำงาบ 
กฎระเบียบการปฏิบัติราซการในสาย 
งานของตนเพื่อเผยแพรให้กับบุคลากร 
ในสังกัด

ห' ห' ทุกส่วน 
ราขการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และร่วมกันพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันภายในองค์กร เพ่ือ 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ลำดับ กิจกรรม/โครงการ ระยะเวลา/ปีท ี่ดำเน ินการ ผู้รับผิดชอบ๒๔๖๔ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖
๑ ประขุมประจำเดือน และนำเสนอผล 

การปฏิบัติงาบประจำเดือนของส่วน 
ราขการ

7 ห' ห' ทุกส่วน 
ราขการ

๒ โครงการจัดการความรู้ในองค์กร 
(๒า๐'ฟ 6ป ฐ6 เหลกล56กา6 ก1 /Xเห)

ห ' ห' ห' ทุกส่วน 
ราขการ

๓ กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในอันดื 
ให้กันนุตลากร (กิจกรรมย,อ?!ตาม 
สถานการณ์ ปีละไม่น้อยกว่า ๒ 
กิจกรรม)

ห' ห' ทุกส่วน 
ราชการ

๔ โครงการสำรวจความพึงพอใจและ 
แรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรใน 
สังกัด

ห' ห' งานการ 
เจ้าหน้าที่

- ส่วนที่มาซองงาน โครงการ หรือ กิจกรรมที่ ฝ่ายเลขาได้บรรจุลงใน 
แผนนั้น ได ้ดำเน ินการให ้ห ัวหน ้าส ่วนราซการประซ ุมผ ู้ใต ้บ ังค ับบ ัญชา 
เพื่อเสนอความต้องการพัฒนารายบุคคล ว่าแต่ละคนมีทักษะ ระดับใด และ 
มีความต้องการพัฒนาทักษะในด้านใด โดยออกแบบสอบถามเป็นรายบุคคล 
และเม ื่อใด ้บ ีญหาและความต ้องการในเบ ื้องต ้นของบ ุคลากรแล ้ว นำมา 
รวบ รวม เพ ื่อพ ิจารณ าจ ัดท ำเป ็น โครงการ งาน หรือ ก ิจกรรมท ี่บรรจ ุ 
ในแผนค่ะ



)

๘

- การแสดงเจตจำนงเพ ื่อเข ้ารับการอบรมเน ้นรายกรณ ี หลังจากที่ 
แผนพัฒนาออกไปแล้ว และมีหนังสือให้เข้ารับการอบรม หรือต้องการเข้ารับ 
การอบรมตามโครงการหนึ่ง ซ ึ่งบ ุคลากรต้องจัดทำระบบรายละเอ ียดเพ ื่อ 
ประกอบการพิจารณา โดยระบุถึงเหตุผลและความจำเน้นในการที่จะเข้ารับ 
การอบรมในโครงการ น้ัน  ๆ ค่ะ

- การรายงานผลหล ังจากท ี่กล ับมาจากอบรม ซึ่งเม ื่อแผนพัฒนา 
บุคลากรไต้ประกาศใข้แล้ว บุคลากรที่เข้ารับการอบรม หรือหน่วยงานของเรา 
เองจ ัดการอบรมต ้องรายงานผลการอบรม ให ้ก ับผ ู้บริหารทราบ ซึ่งก็คือ 
การรายงานตามลำดับขั้นถึงนายกนั่นเองค่ะ

- การรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หมายถึงการ 
รายงานผลเม ื่อดำเน ินการตามแผนนี้ ซ ึ่งเน้นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะ 
รายงานผลให้ผู้บรืหารทราบ ดังนั้นแล้ว ในการรายงานผลการดำเนินการตาม 
แผน จึงมีความสัมพันธ์กันทางเอกสาร เข่น หากผู้เข้ารับการอบรมไปอบรม 
เร ียบร้อยแล้ว ไม ่รายงานต่อคณะกรรมการย่อมไม่ม ีเอกสารรายงานสรุป 
ประจำปี หรือรายไตรมาส ให้นายกทราบไต้

ประธานกรรมการ - ให้คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดเลยครับ และขอมติครับ

หัวหน้าสำนักปลัด - ดิฉันคิดว่าแผนที่บรรจุในแผนพัฒนาบุคลากรครอบคลุมแล้วค่ะ

ผู้อำนวยการกองช่าง - ผมเห็นด้วยครับ

ผู้อำนวยการกองคลัง -  เห็บด้วยค่ะ

ทีประชุม - เห็นขอบ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ -๒๕๖๖ 
เพื่อให้ใข้ประกอบในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดต่อไป

เรื่องอื่น ๆ
\ - ไม่มี

ประธานคณะกรรมการ เมื่อไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดเสนอเพิ่มเติมจึงขอปีดการประชุม

ปีดประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. ] .
น ี้1 ^ /  . . .(ลงขอ) ผู้บนทกรายงานการประชุม

(นางประนอม กำเนิดสิงห์)
กรรมการ/เลขานุการ

(ลงซ่ือ) ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายสุกิจ ดันโสภณธนาศักดิ)

ประธานกรรมการ



ตารางลงคะแนนเพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนา
คำอธิบาย ให้บุคลากรบันทึกคะแนนด้วยตนเอง โดยนำค่าคะแนนที่คิดว,าใซ่หรือต้องการจากข้อ (๑) -  (๓) 
มาลงคะแนนตัวเอง ในแบบ ซ่อง (๑) -  (๓)

คุณลักษณะ

ค่าคะแนน (กรอกด้วยตัวเอง)
(๑)

ระดับความรู้/ 
ทักษะป็จจุบัน
(กรอกระดับ 

ความรู้/ทักษะ 
ระดับ ๐ -  ๓)

(๒)
ระดับความ 

จำเป็นต่องาบท่ี 
รับผิดชอบ

(กรอกระดับความ 
จำเป็นต่องานท่ี 

รับผิดขอบ ระดับ 
๐ -  ๓)

(๓)
ระดับความ 

ต้องการใบการ 
พัฒนา

(กรอกระดับ 
ความต้องการใน 

การพัฒนา 
ระดับ ๐ -  ๓)

สมรรถนะหลัก (พนักงานทุกระดับขั้น)
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ๋
๒. การยึดมั่นในความถูกต้องซอบธรรมและจริยธรรม 
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
๔. การ'บริการเป็นเลศ 
๕. การทำงานเป็นทีม

สมรรถนะประจำผู้บริหาร (เฉพาะสายงาบผู้บริหาร)
๑. การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
๒. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
๓. ความสามารถในการพัฒนาคน 
๔. การคิดเซิงกลยุทธ์

สมรรถนะประจำสายงาน (พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างที่มีซื่อเหมือนพนักงานส่วนตำบล) ตามระดับ ใน 
มาตรฐานกำหนดตำแหนง
๑...........................................................................................
๒............................................................................................
๓............................................................................................
๔............................................................................................

1

ข้อเสนอแนะด้านอื่น  ๆ เซ่น เสริมทักษะ ต้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา ด้านการจัดการข้อมูล ฯลฯ

๑...............................................................................................................................................................................

๒...............................................................................................................................................................................

๓...............................................................................................................................................................................



แบบสอบถามเพื่อจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลรายบุคคล 
ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกจาว อำ๓ อท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนราซการ........................................

ซื่อผู้ปฏิบัติงาน........................................................................ ตำแหน่ง.....................................ระดับ

หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยตำแหน่ง และการปฏิบัติงานจริง

การประเมินตนเอง ให้พิจารณาระดับการประเมินดังต่อไปนี้

๑. ระดับความรู้/ทักษะ (๑)
๐ -  ไม่มิความรู้/ไม่มิทักษะ
๑ -  มิความรู้ มิทักษะบ้างแต่ไมม่ ิความมั่นใจที่จะน่าไปใช้งานจำเป็นต้องมิที่ปรีกษา 
๒ -  ม ิความรู้ มิทักษะและม ิความมั่นใจที่จะนำไปใช้งาน 
๓ -  ม ิความรู้ ทักษะและสามารถเป็นที่ปรีกษาให้คำแนะนำไต้

๒. ระดับความจำเจนต่องานที่รับผิดขอบ (๒)
๐ -  ไม่มิความจำเป็น ไมใต้ใช้งาน 
๑ -  มิความจำเบนบางครั้งที่ต้องนามาเซงาน 
๒ -  มิความจำเป็นต้องใช้ในงานบ่อยครั้ง 
๓ -  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำมาใช้งาน

๓,^ ะดับความต้องกา.รในฺการพัฒนา (๓)
๐ -  ไม่ต้องพัฒนา
๑ -  มิความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้งานในระยะยาว 
๒ -  มิความต้องการพัฒนาเพื่อต้องการใช้ในงานในระยะปานกลาง 
๓ -  มิความต้องการพัฒนาอย่างเร่งต่วนเพื่อต้องการใช้ในงาน


