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คำนำ 
 

       การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยหนึ่งท่ีองคกรตาง ๆ ใหความสำคัญเพราะทรัพยากรบุคคล
เปรียบเสมือนสินทรัพยท่ีทรงคุณคาท่ีสุดขององคกร เทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี   
ไดตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรภายใตกรอบยุทธศาสตรและ
แผนอัตรากำลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕66)  โดยวิเคราะหจากขอมูลผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร 
เพ่ือหาสมรรถนะท่ีควรไดรับการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
มืออาชีพ เปนไปตามมาตรฐานของสมรรถนะการทำงานท่ีองคกรกำหนด กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
ซ่ึงประกอบดวย 5 ยุทธศาสตรหลัก ดังนี้    

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานสังคม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร   

 

       ดังนั้น เพ่ือใหหนวยงานมีทิศทางในการพัฒนาบุคลากรและใชเปนแนวทางในการดำเนินงานดาน 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลหนองขาวจึงไดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำป 2564 – 2566  
ข้ึน และหวังเปนอยางยิ่งวาการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลหนองขาว ประจำป                 
2564 – 2566 จะกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เสริมสรางความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน และสรางขวัญกำลังใจ
ใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงานตอไป 
 
 
 

งานการเจาหนาท่ี 
เทศบาลตำบลหนองขาว  
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         บทนำ  
 1. หลักการและเหตุผล  

1.1 ภาวการณเปล่ียนแปลง 
                  การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีศักยภาพ สามารถแขงขันได ท้ังในระดับพ้ืนท่ี และระดับ
สากล เปนสิ่งท่ีมีความจำเปนอยางยิ่งในปจจุบัน ซ่ึงเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน (Globalization) โดย
ตองอาศัยความรู ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปจจัย
สำคัญท่ีจะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการ
เปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม  ผูนำหรือผูบริหารองคการตางๆ  ตองมีความตื่นตัวและ
เกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม ๆ  และนำระบบมาตรฐานในระดับตางๆ มาพัฒนา
องคการ  ซ่ึงนำไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนา
ความรู  ท่ีมีอยูภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการได
อยางเหมาะสม 

๑.๒  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑  ระบุ ดังนี้ 
 

 “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือ
นำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้ง
ตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใน
สังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี ้ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

 “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญให
เพียงพอแกการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณ
ของตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกา
นี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบ
แบบแผนที่วางไว ตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหมๆ ตามวิชาการสมัยใหม
และนำมาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเปนหลักการวา 
สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
  ๒.  ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  ๓.  ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผู มีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  ๔.  ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและ
กัน เพ่ือการนำมาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 
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๑.๓  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข

เก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2545 กำหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะทำใหการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  ผูไดรับการบรรจุเขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล  กอนมอบหมายหนาท่ีให
ปฏิบัติเพ่ือใหรูระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาท่ีของพนักงาน
เทศบาล  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปน
ขาราชการท่ีดี โดยเทศบาลฯตอง ดำเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก .ท .จ.) กำหนด เชน การพัฒนา ดานความรู พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมใน
หองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได หากเทศบาลมีความประสงคจะพัฒนาเพ่ิมเติม 
ใหสอดคลองกับความจำเปนในการพัฒนาของแตละเทศบาลก็ใหกระทำได ท้ังนี้ เทศบาลท่ีจะดำเนินการจะตอง
ใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ พนักงานเทศบาล กำหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความ
จำเปนท่ีเทศบาลพิจารณา เห็นวามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเก่ียวกับการปฏิบัติงานใน
หนาท่ี ใหเทศบาลสามารถ เลือกใชวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได และอาจกระทำไดโดยสำนักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) สำนักงาน คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เทศบาลตนสังกัด หรือสำนักงาน
คณะกรรมการ เทศบาล (ก.ท.จ.) รวมกับเทศบาลตนสังกัด หรือเทศบาลตนสังกัด รวมกับสวนราชการอ่ืนหรือ
ภาคเอกชนก็ไดและตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดกาญจนบุรีเรื่อง หลักเกณฑและ
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2545 กำหนดใหเทศบาล
จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให
ปฏิบัติหนาท่ีราชการในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ  
   ในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ตองกำหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด โดยใหกำหนดเปนแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของ แผนอัตรากำลังของเทศบาล นั้น   

 เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาว เทศบาลตำบลหนองขาว  อำเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี  จึงไดจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ 2564 – 2566 ข้ึน เพ่ือใชเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลฯ เปนเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกท้ังยังเปน
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองขาวใน
การ ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชานั้น ตองพัฒนา 5 ดาน ไดแก 

(1) ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
 ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป เชน ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย
สำคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของนโยบายตางๆ  เปนตน 

(2) ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง 
       ไดแก ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของตำแหนงหนึ่งตำแหนงใด โดยเฉพาะ 
เชน งานฝกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห งานการเงิน งานดานชาง ฯ 

(3) ดานการบริหาร  
            ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เชน ในเรื่องการ
วางแผน การมอบหมางาน การจูงใจ การประสานงาน  เปนตน 
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(4) ดานคุณสมบัติสวนตัว  
                    ไดแก การชวยเสริมบุคลิกท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับบุคคลอ่ืนไดอยาง
ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เชน มนุษยสัมพันธการทำงาน การสื่อสารและสื่อความหมาย                  
การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 

(5) ดานศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
       ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เชน จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอยางมีความมีความสุข และเพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางดังกลาว  เทศบาลตำบลหนองขาว  จึงไดจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ 
ประจำปงบประมาณ 2564 – 2566 ข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เปนเครื่องมือในการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหาร อีกท้ังยังเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม 
จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลตำบลหนองขาว ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ความหมายของการพัฒนาบุคลากร  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2540, หนา 154) ไดใหความหมายของการพัฒนาบุคลากร วา
เปนการดำเนินการใหบุคลากรในหนวยงานไดมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีปฏิบัติหรืองานท่ีจะ
ปฏิบัติ หรือใหมีความรูความสามารถสูงข้ึน ซ่ึงในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ
เพ่ือใหบุคลากรมีความสามารถเหมาะสมกับงานท่ีจะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรูสึกนึกคิดท่ีดีตอการปฏิบัติงานให
สูงข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ  

สมาน รังสิ โยกฤษฎ  (2544, หนา 83) กลาววา การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการ
ดำเนินการ เก่ียวกับการสงเสริมใหบุคคลมีความรู ความสามารถ มีทักษะในการทำงานท่ีดีข้ึนตลอดจนมี
ทัศนคติ ท่ีดีในการทำงานอันจะเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน การพัฒนาบุคคลเปน
กระบวนการท่ีจะเสริมสรางและเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ เชน ความรู ความสามารถ ทักษะ 
อุปนิสัย ทัศนคติท่ีดี และวิธีในการทำงานอันจะนำวิธีไปสูประสิทธิภาพในการทำงาน  

เคนนีและรายด (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กลาววา การพัฒนาบุคลากรเปนวิธีการ
ตาง ๆ ท่ีดำเนินการเพ่ือใหผูท่ีไดรับการบรรจุเขาทำงานในองคกรนั้นอยูแลวไดมีความรู ความเขาใจ สามารถ
ทำงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเต็มท่ี  

โดยสรุปแลว การพัฒนาบุคลากร คือการ ดำเนินการเพ่ือใหบุคลากร ไดรับการพัฒนาความรู
ความสามารถ เพ่ือใหเหมาะสมในการนำไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ   

 
 
 

 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากร 2564 – 2566    เทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ี หนา 7 
 

วัตถุประสงคในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 

 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันท่ีจะเปนคนดี มีจิตสำนึกในการพัฒนา
ตนเองเพ่ือใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดท่ีถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual 
Skills) เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 

 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงม่ันท่ีจะเขาใจและตระหนักรูในคุณคาของ
ตนเองและคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหาร
และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล 

 เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลทุกตำแหนงไดรับการพัฒนาทางดานคุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือให
การบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล  โดยดำเนินการภายใตหลักคุณธรรม  
จริยธรรม 

 เพ่ือพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตาม
โครงการภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองขาว และโครงการภายใต
แผนยุทธศาสตรกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพ่ือใหมีความพรอมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรของกระทรวงและยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางมี
ประสิทธิผล รวมท้ังการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตาง ๆ ท่ีใหความ
รวมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตางๆ ไดอยางมีประสิทธิผล 

  

เปาหมายในการพัฒนา 

     เปาหมายเชิงปริมาณ 
 บุคลากร ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ในป 2564 – 2566 ไมนอยกวารอยละ 80 ของจำนวนบุคลากรท้ังหมด  
  1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองขาว  ประกอบดวย  
 

 คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล   จำนวน  15 คน 

 พนักงานเทศบาล    จำนวน  25 คน 

 พนักงานครูเทศบาล   จำนวน    7 คน 

 ลูกจางประจำ    จำนวน    1 คน 

 พนักงานจางตามภารกิจ   จำนวน  11 คน 

 พนักงานจางท่ัวไป   จำนวน   20 คน 

(ขอมูล ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563) 

               ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู  มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม   ในการ
ปฏิบัติงานทุกคน 
 

                     2. ประชาชนตำบลหนองขาว  ไดรับการบริการท่ีดี  สะดวก รวดเร็ว ไมนอยกวารอยละ  85 
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        เปาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากร  มีความรู ความชำนาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ  2564 – 2566  เพ่ิมข้ึนมากกวารอยละ 80 จากจำนวนพนักงานท่ีไดรับการ
พัฒนา  
 1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลหนองขาวทุกคน ท่ีไดเขารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 2. ประชาชนตำบลหนองขาว ไดรับการบริการท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 เปาหมายเชิงประโยชน  
 เทศบาลตำบลหนองขาว  มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน  และผลักดันใหการ
บริหารงานของเทศบาลตำบลหนองขาวบรรลุตามเปาหมาย  

ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร  

 เทศบาลตำบลหนองขาว  ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบล
หนองขาว  ประจำป 2564 – 2566  ตามคำสั่งท่ี 166/2563  ลงวันท่ี  2  พฤษภาคม  2563  
ประกอบดวย   

1. นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว   ประธานกรรมการ 
2. ปลัดเทศบาล                          กรรมการ 
3. หัวหนาสวนราชการทุกสวน                             กรรมการ 
4. นักทรพัยากรบุคคล                    เลขานุการ 

 โดยคณะกรรมการดังกลาวขางตน  รวมพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ของบุคลากรใน
สังกัด  ใหครอบคลุมเนื้อหาครอบคลุมในมิติดานตางๆ ดังตอไปนี้  

 1) การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาและงบประมาณใน
การ พัฒนาพนักงานเทศบาล ใหมีความสอดคลองกับตำแหนงและระดับตำแหนงในแตละสายงาน ท่ีดำรงอยู
ตามกรอบแผน อัตรากำลัง 3 ป  

 2) ใหบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองขาว ตองไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถใน หลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอย ปละ 1 ครั้งหรือตามท่ีผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควร เชน  

  (1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  
  (3) หลักสูตรความรู และทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  
  (4) หลักสูตรดานการบริหาร  
  (5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม  
  3) วิธีการพัฒนาบุคลากร ใหเทศบาลตำบลหนองขาว เปนหนวยดำเนินการเอง หรือ

ดำเนินการรวมกับ ก.ท.จ.กาญจนบุรี หรือหนวยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได ตาม
ความจำเปน และความเหมาะสม เชน  

 (1) การปฐมนิเทศ  
 (2) การฝกอบรม  
 (3) การศึกษาหรือดูงาน  
 (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
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 (5) การสอนงาน การใหคำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม  
  4) พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการพัฒนา ในแตละหลักสูตร หรือแตละวิธีการ

สำหรับการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ใหครอบคลุมโดยคำนึงถึงความ
ประหยัดคุมคา เพ่ือใหการพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ    

5) พิจารณากำหนดแนวทางการพัฒนาใหครอบคลุมสมรรถนะหลักท่ีจำเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ ใหกับบุคลากรในสังกัด อยางนอยควรประกอบดวย  

(1) การมุงผลสัมฤทธิ์  
(2) การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม  
(3) ความเขาใจในองคกรและระบบงาน  
(4) การบริการเปนเลิศ  
(5) การทำงานเปนทีม  

6) พิจารณาจัดการเรียนรูในองคกร  KM (Knowledge Management) ในเทศบาลตำบล
หนองขาวเพ่ือใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ในทุกวาระ ทุกโอกาส เพ่ือสืบคนหา
ความรูใหมๆ  ในตัวบุคลากร และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน   
 

ปญหาและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  

 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม   (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ สําหรับ
องคกร  ซ่ึงชวยผูบริหารกำหนด จุดแข็ง และจุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร การ
วิ เค ราะห  SWOT Analysis  เป น เค รื่ อ ง มื อ ใน การวิ เค ราะห ส ถาน การณ   เพ่ื อ ให  ผู บ ริห ารรู จุ ด
แข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคขององคกร ซ่ึงจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลง
ทาง  นอกจากนี้ยังบอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  ม่ันใจไดอยางไรวาระบบ
การ ทํางานในองคกรยังมีประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนท่ีจะตองปรับปรุงอยางไร  ซ่ึงการวิเคราะหสภาวะ
แวดลอม   SWOT Analysis มีปจจัยท่ีควรนํามาพิจารณา   
 

การวิเคราะห  SWOT  ของการพัฒนาบุคลากร 

ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจะตองมีการรวบรวมและจัดทำฐานขอมูลขาวสารให
ครบถวน ทันสมัย  ซ่ึงไดแก ขอมูลเบื้องตนในดานการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ โดยขอมูลควร
แสดงแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  โดยจำเปนตองศึกษาและทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตรการพัฒนา
ขาราชการสวนทองถ่ินในหวงเวลานั้น  และตองคำนึงถึงบุคลิกลักษณะของบุคลากรแตละคน ความตองการ  
ความคาดหวัง และความตองการของบุคลากรในองคกร การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจำกัด อันเปนภาวะแวดลอมภายนอกท่ี
มีผลตอการพัฒนา รวมท้ังการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของบุคลากรในองคกร  อันเปนสภาพแวดลอมภายใน
องคกร ซ้ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพในปจจุบันโดยเปนการตอบคำถามวา ปจจุบันบุคลากรในองคกร
สถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน สำหรับใชเปนประโยชนในการกำหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต 

ท้ังนี้  โดยใชเทคนิค Swot analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength  - 
S) จุดออน (Weak - W) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส (Oppotunity - O)  และอุปสรรค (Threat - T)  
เปนเครื่องมือ 
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ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน   (Internal  Environment Scanning) 
จุดแข็ง  (Strengths : S) 

  1.  มีความเปนอิสระในการบริหารงาน ตามรัฐธรรมนูญ  และตามพระราชกำหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2552 
  2.  มีการแบงโครงสรางการทำงานท่ีชัดเจน  โดยแบงสวนราชการภายในออกเปน  3  กอง  
ไดแก  สำนักปลัดเทศบาล  กองคลัง  และกองชาง   
  3.  มีสายบังคับบัญชาท่ีสั้น ทำใหการประสานงาน การอำนวยการ ความรวมมือจากสำนัก/
กองตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว 
  4.  ความมีระเบียบวินัยและปฏิบัติตัวเหมาะสมกับการเปนขาราชการของพนักงานเทศบาล
ตำบลหนองขาว 
  5.  มีระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน  เชน  ระบบ
อินเตอรเน็ต 
  6.  พนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตาม
บทบาทอำนาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมาย  และมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นใน
การมีสวนรวมของการดำเนินงานของเทศบาล 

 
  จุดออน (Weaknesses : W) 

  1.  ทำงานในลักษณะเชื่อความคิดสวนตัวมากกวาหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองของทาง
ราชการ  
  2.  บุคลากรมีภาระหนี้สิน  
  3.  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลมีความเขาใจในการบริหารงานทองถ่ินนอย และ 
ไมมีความเขาใจในระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  4.  สมาชิกสภาเทศบาลยังไมใหความรวมมือในกิจการงานเทศบาลอยางจริงจัง และยังไมมี
ความเสียสละในการปฏิบัติงาน 
  5.  การพัฒนาบุคลากร  ยังตองมีการพัฒนาสงเสริมดานความรู เนนในเรื่องของการฝกอบรม
หรือพัฒนาอยางตอเนื่องสม่ำเสมอ เพ่ือเพ่ิมเติมทักษะ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาท่ีใน
องคกรใหมากข้ึน  จุดเสี่ยงในการปฏิบัติหนาท่ี  การวินิจฉัยขอกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยการตีความหรือหารือ  
ยังขาดความชัดเจน  ซ่ึงทำใหเกิดขอผิดพลาดได  และการทำงานท่ีซ้ำซอนหรือมากเกินภารกิจของบุคลากร    
ทำใหขาดความรอบคอบ 
  6.  ขาดการนำเทคนิค องคความรูใหมมาชวยในการบริหารจัดการ บุคลากรยังตองเรียนรู
และใชประโยชนจากคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีเครื่องใชสำนักงานใหมๆ ใหเหมาะสม  หรือใชประโยชนให
คุมคา 
  7.  การพัฒนาสิ่งแวดลอม  ผูบริหารทองถ่ินตองใหความสำคัญตอสภาพแวดลอมดาน
กายภาพภายในองคกร  เชน  การจัดสำนักงานท่ีมีการแบงสัดสวนอยางเหมาะสมเปนระเบียบเรียบรอย  การ
สอดสองดูแลเก่ียวกับขอหามของเรื่องท่ีผิดระเบียบในสถานท่ีราชการ  โดยเฉพาะการสรางตัวอยางท่ีดีจากผูนำ 
และการควบคุมท่ีเขมงวด 
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  ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก   (External Environment Scanning) 
  

โอกาส (Opportunities : O) 
  1.  ดานงบประมาณไดรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
และหนวยงานภายนอก 
  2.  มีกฎหมายกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการไดอยาง
ท่ัวถึงและรวดเร็ว 
  3.  สำนักงานทองถ่ินจังหวัดกาญจนบุรี  กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมีการแจง
ขอมูลขาวสารทางอินเทอรเน็ต ทำใหมีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
  4.  บุคลากรมีถ่ินท่ีอยูกระจายท่ัวเขตเทศบาล ทำใหรู สภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติของประชาชนไดดี 

5.  ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค 
 

อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม (Threats) 
  1.  ขาดความม่ันคงทางการเมืองระดับชาติและนโยบายของรัฐบาล 
  2.  การจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาลลาชา  ไมเปนไปตามท่ีระเบียบกฎหมายกำหนด 
  3.  การเรียนรูและยอมรับสิ่งใหม  โดยเปนกระแสท่ีเขามาสูการพัฒนาการบริหารจัดการผาน
ทางสื่อสารมวลชน  การศึกษา  อบรม  และการนำมาใชไดอยางเหมาะสม  ภายใตการยอมรับรวมกันของ
ชุมชน  สังคม  ภาคเอกชน และราชการท่ีมีหนาท่ีกำกับดูแล  ท่ีมีตอเปาหมายการกระจายอำนาจสูการ
ปกครองทองถ่ินระดับรากหญา  รวมถึงขอจำกัดในเรื่องของรายไดท่ีไมเพียงพอตอการพัฒนาและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางท่ัวถึงโดยพรอมๆกัน ในคราวเดียวกัน 

4.  มีระเบียบกฎหมายหลายตัวท่ีใหเทศบาลปฏิบัติตาม ซ่ึงบางครั้งทำใหการตีความดาน
กฎหมายไมตรงตามวัตถุประสงคได 
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การกำหนดนโยบาย 
 
การกำหนดนโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตำบลหนองขาว ในป พ.ศ. 2556 
และผลจากการรวบรวมขอมูลตางๆ จึงไดกำหนดนโยบายเพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลดังนี้ 
 

1.  นโยบายดานโครงสรางการบริหาร 
1.1 คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาลตำบลหนองขาวมีหนาท่ีในการพัฒนาความรูในสวนราชการ

เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ 
1.2 คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว ตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผล

ความรูในดานตาง ๆ  เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการอยางถูกตอง 
1.3 คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว จะตองพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญให

เพียงพอแกการปฏิบัติงาน 
1.4 คณะผูบริหาร พนักงานเทศบาลตำบลหนองขาว จะตองปฏิบัติงานโดยใชหลักคุณธรรม และ

จริยธรรม  
2. นโยบายดานผลผลิตและประสิทธิภาพ 

2.1  จะตองปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย ไดทันเวลา 
2.2  จะตองปฏิบัติดวยความคลองแคลว วองไว และมีประสิทธิภาพ 
2.3  ผลลัพธตองคุมคากับเวลาและทรัพยากรท่ีเสียไป 

3. นโยบายดานอัตรากำลังและการบริหารอัตรากำลัง 
3.1 บริหารคนใหเหมาะสมกับงาน และบริหารงานใหเหมาะสมกับคน 
3.2 มีบุคลากรเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

4. นโยบายดานการสรางและพัฒนาระบบการบริหารตอการจัดการองคความรู (Learning 
Organization)  
4.1  บุคลากรจะตองเขารับการฝกอบรม หรือ ฝกฝนเพ่ือพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ 
4.2  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สรางนวัตกรรมใหม ๆ  
4.3  ตองรูจักแบงปนความรูใหแกผูอ่ืน 
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ขั้นตอนการในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 
 

ข้ันตอนการดำเนินงาน  
 การเตรียมการและการวางแผนการพัฒนาบุคลากร  

  1)  แตงตั้งคณะทำงานเพ่ือดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร        
  2)  ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตร กำหนดเปาหมาย 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ของเทศบาลตำบลหนองขาว เพ่ือจัดทำรางแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล            
           3)  พิจารณาเหตุผลและความจำเปนในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะหดูวาผูใตบังคับ 
บัญชาแตละคน สมควรตองไดรับการพัฒนาดานใดบาง จึงจะปฏิบัติงานไดสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานท่ี กำหนดไว  

  4)  กำหนดประเภทของความจำเปน ไดแก ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ดานความรู
และทักษะ เฉพาะของานในแตละตำแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมจริยธรรม  

 5)  จัดทำรางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลหนองขาว และส ง
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาปรับแตงรางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

 6)  จัดสงแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือขอความเห็นชอบคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดกาญจนบุรี  ใหความเปนชอบ พรอมแผนอัตรากำลัง 3 ป   

 7)  ประกาศใชแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  
  
 การดำเนินการพัฒนา  

  1)  การเลือกวิธีพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม เม่ือผูบังคับบัญชาไดขอมูลท่ีเปน
ประโยชนตอการ พัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา จากการหาความจำเปนในการพัฒนาแลว ผูบังคับบัญชาควรนำ
ขอมูลเหลานั้นมาพิจารณากำหนด กลุมเปาหมาย และเรื่องท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาจำเปนตองไดรับการพัฒนา
ไดแก การคัดเลือกกลุมบุคคลท่ีสมควรจะไดรับ พัฒนา และเลือกประเด็นท่ีจะใหมีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาไดหลายรูปแบบตามความ เหมาะสม เชน การใหความรู การสับเปลี่ยนหนาท่ีความ
รับผิดชอบ การฝกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและ การสัมมนา เปนตน  

  2)  วิธีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชา โดยเลือก
แนวทาง การพัฒนาไดหลายอยาง โดยอาจจัดทำเปนโครงการเพ่ือดำเนินการเอง หรือเขารวมสมทบกับหนวย
ราชการอ่ืน หรือวาจาง องคกรเอกชนท่ีมีความรูความชำนาญเฉพาะดานเปนผูดำเนินการ  
 
  

                            เร่ิมตน  
 
 
 
 
 
 
 

    

 

1.การเตรียมการและการวางแผน 
 2.การดำเนินการ / วิธีดำเนินการ 

3.การติดตามและประเมินผล 
4.การปรับปรุงแผน 
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รายละเอียดข้ันตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากร มีดังนี้  

ข้ันท่ี  1  การเตรียมการและการวางแผน 
  1.1  แตงตั้งคณะทำงาน  
  1.2  พิจารณาเหตุผลและความจำเปน  
  1.3  กำหนดประเภทของความจำเปน  

ข้ันท่ี  2   การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ  
การดำเนินการ โดยอาจดำเนินการเอง หรือรวมกับหนวยราชการอ่ืน หรือวาจางเอกชน  

ดำเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสม เชน  
   - การปฐมนิเทศ    

- การสอนงาน การใหคำปรึกษา  
   - การสับเปลี่ยนหนาท่ีรับผิดชอบ    

- การฝกอบรม  
   - การศึกษาหรือการดูงาน  

- การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา  
   - ฯลฯ  

ข้ันท่ี  3  การติดตามและประเมินผล  
    จัดใหมีระบบตรวจสอบติดตามและประเมินผล เพ่ือใหทราบถึงความสำเร็จ ความรูความสามารถ 
และผลการปฏิบัติงาน  

   การติดตามและประเมินผลการการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลตำบลหนองขาว ไดปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี  เรื่อง 
หลักเกณฑ และเง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2545 ในการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา ดังนี้  
   1)  ผูบังคับบัญชาหม่ันติดตามการพัฒนาอยางใกลชิดและใหมีการประเมินผลการพัฒนา  
เม่ือผานการประเมินผลแลว ถือวาผูนั้นไดรับการพัฒนาแลว  
   2)  ติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
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กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 

 
  องคประกอบ 1                  องคประกอบ 2                        องคประกอบ 3         องคประกอบ 4       องคประกอบ 5 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 บุคลากร 
มีจิตสาํนึกพฒันา
ตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง   
มีสมรรถนะ 
ท่ีสามารถ 
ขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตรข์อง 
ทต.หนองขาว ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
และมีสมรรถนะท่ี
สามารถ
ขบัเคลื่อนภารกิจ
ของ ทต.หนองขาว
ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผล” 

 

3.1 บุคลากรเก่งคดิ   
(รูว้ธิคีดิ คดิเป็น มี

จติสาํนึกทีด่ ีและมุ่งมัน่
ทีจ่ะเป็นคนด)ี 

3.2 บุคลากรเก่งคน 
(เขา้ใจตนเอง เขา้ใจ

คนอืน่ รูว้ธิทีํางานและ
อยู่รว่มกบัคนอื่นอย่าง
มคีวามสุข และมุ่งมัน่ที่
จะรกัคนอื่น รกัองคก์ร) 

3.3 บุคลากรเก่งงาน 
(มคีวามรูแ้ละทกัษะใน

การบรหิารและ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี

ประสทิธผิล) 

2.1 พฒันาสมรรถนะจําเป็นพืน้ฐาน (Intrinsic 
Competency) 

 

 

1. ทรพัยากรท่ีใช้ 

(Input) 
2. กิจกรรม 

(Process) 
3. ผลผลิต 

(Output) 
4. ผลลพัธ์ 

(Outcome) 
5. ผลลพัธ์สุดท้าย 
(End Outcome) 

1.1 บุคลากรทีร่บั 
ผดิชอบดา้นต่างๆ 

(Man) 

1.2 งบประมาณทีใ่ช้
ในกจิกรรมต่างๆ 

(Budget) 

1.3 เวลาทีใ่ชเ้พื่อ
ดําเนินกจิกรรม 
ต่างๆ (Time) 

1.4 นวตักรรมและ
เทคโนโลยทีีใ่ช ้

(Innovation and 
Technology) 

2.3 พฒันาสมรรถนะตามภารกจิหลกั
หน่วยงาน (Routine-Oriented Competency) 

 

5.1 ประชาชนเชื่อมัน่
และศรทัธา 

ในการบรหิารงาน  
 
 
 
 

5.2 ไดร้บัความร่วมมอื
ในการบรหิารงานจาก

ประชาชน  
 
 
 

5.3 สู่การพฒันาที่
ย ัง่ยนื 

 
 

2.2 พฒันาสมรรถนะตามยุทธศาสตร ์
(Strategy-Oriented Competency) 

 

2.4 พฒันาโดยวธิเีริม่จากภายใน (Inside-Out 
Approach) มากกว่าวธิเีริม่จากภายนอก 

(Outside-In Approach) 
 

2.5 ศกึษาแนวโน้มปัญหาและนวตักรรมเพื่อให้
ปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ในอนาคตได ้

(Proactive Personnel Development Plan) 
 

     องคป์ระกอบด้านการขบัเคลื่อน (Driving Force Factors)      องคป์ระกอบด้านผลสมัฤทธ์ิท่ีเกิดจากการขบัเคลือ่น (Result Factors) 

2.6 กลไกขบัเคลอืนแผนพฒันาบุคลากร 
(Driving Mechanism of Personnel 

Development Plan) 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองขาว  ไดพิจารณาและให

ความสำคัญกับบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองขาวในทุกระดับท้ัง  คณะผูบริหาร, สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,
พนักงานเทศบาล, ลูกจางประจำ และพนักงานจางของเทศบาลตำบลหนองขาว เพ่ือใหไดรับการพัฒนา
ประสิทธิภาพท้ังทางดานการปฏิบัติงาน, หนาท่ี ความรับผิดชอบ, ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละ
ตำแหนง, การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้  

 

 เทศบาลตำบลหนองขาว 
1. นักบริหารงานทองถ่ิน ระดับกลาง (ปลัดเทศบาล)  

 

 สำนักปลัดเทศบาล 
    ประกอบดวย พนักงานเทศบาล  

1. นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน (หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล) 
2. นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน (หัวหนาฝายอำนวยการ) 
3. นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
4. นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
5. นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
6. นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
7. นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
8. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
9. เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
10.   เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏบิัติงาน/ชำนาญงาน 

   ประกอบดวย ลูกจางประจำ  
 1.   นักการ  

 ประกอบดวย พนักงานจางตามภารกิจ  
1. ผูชวยนักพัฒนาชุมชน 
2. ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
3. ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
4. พนักงานขับรถยนต 

 ประกอบดวย พนักงานจางท่ัวไป 
1. ภารโรง 
2. นักการ 
3. คนงาน 
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 กองคลัง 
    ประกอบดวย ขาราชการ  

1. นักบริหารงานการคลัง ระดับตน (ผูอำนวยการกองคลัง) 
2. นักบริหารงานการคลัง ระดับตน (หัวหนาฝายพัฒนารายได) 
3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
4. นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
5. เจาพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
6. เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน 

 ประกอบดวย พนักงานจางตามภารกิจ  
1. พนักงานผลิตน้ำประปา 

 ประกอบดวย พนักงานจางท่ัวไป 
1. คนงาน 
2. พนักงานผลิตน้ำประปา 

 

 กองชาง 
  ประกอบดวย ขาราชการ 

1. นักบริหารงานชาง ระดับตน (ผูอำนวยการกองชาง) 
2. นักบริหารงานชาง ระดับตน (หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง) 
3. นายชางโยธาชำนาญงาน 
4. เจาพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

 ประกอบดวย พนักงานจางตามภารกิจ  
1. พนักงานขับรถยนต 
2. พนักงานประจำรถขยะ 

 ประกอบดวย พนักงานจางท่ัวไป 
1. คนงานประจำรถขยะ 
2. คนงาน 
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 ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาล มีความจำเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดการทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  ใหการทำงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  ทำใหพนักงานเทศบาลและลูกจาง  มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน  ซ่ึงในการพัฒนา
บุคลากรในองคกรนั้น จะตองเริ่มจากเชามาเปนเจาหนาท่ีของรัฐจึงถึงสิ้นสุดในการดำรงตำแหนง ซ่ึง
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ พนักงานจาง ตองไดรับการประกันคุณภาพอาจแยกได เปน 4 
องคประกอบตามวงจร  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  การพัฒนาขาราชการ ลูกจางประจำ และพนักงานจาง  ของเทศบาลตำบลหนองขาว   จะตอง
ไดรับการพัฒนาเปนระยะ  ตั้งแตไดรับการบรรจุใหม  ตลอดไปจนถึงชวงอายุของการรับราชการ ซ่ึงการ
พัฒนาอาจจะทำไดหลายวิธี  เชน การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศึกษาดวยตนเอง  การศึกษาดูงาน 
เปนตน  เทศบาลจึงตองสนับสนุนใหมีการพัฒนา  และลงทุนทรัพยากรมนุษยขององคกร 
 2.  การประเมินคุณภาพ  จากผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงไดรับการประเมินอยางยุติธรรม  ในรูปแบบ
คณะกรรมการ  ซ่ึงมีบุคคลภายนอกเขารวมการประเมินแบบมีสวนรวม 
 3.  ความกาวหนาในตำแหนงหนาท่ีการงาน  จะตองเปนไปตามการประเมินผลคุณภาพงาน                
ถาหากคุณภาพงานออกมาดี  ควรไดรับผลตอบแทนในทางท่ีดี  หากไมเปนท่ีพอใจใหปรับเปลี่ยนงานท่ี     
ถนัดกวา  หรือกลับไปปรับปรุงแกไขพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิม 
 4.  การตอบแทนและยกยอง  เปนองคประกอบท่ีสำคัญท่ีจะสรางขวัญกำลังใจกับพนักเทศบาล 
ลูกจาง และพนักงานจาง  ของเทศบาลฯ  โดยผลงานท่ีเปนท่ีประจักษ ท่ีทำคุณประโยชนตอสังคมและ
สวนรวม  อาจเปนการยกยองเชิดชูเกียรติจากผูบังคับบัญชา  การไดรับการเลื่อนข้ัน เลื่อนตำแหนง   
 

 

ความกาวหนา 
ในตำแหนงหนาที่ 

 

 

การพัฒนา 
 

การประเมินคุณภาพ
จากผลงาน 

 

การตอบแทน 
และยกยอง 
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การกำหนดสมรรถนะเพ่ือใชในการพัฒนา  

1. เทศบาลตำบลหนองขาวไดยึดหลักสมรรถนะหลักท่ีจำเปนตอการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร
ทุกระดับชั้น มากำหนดเปนสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ซ่ึงเทศบาลตำบลหนองขาว ได
ประกาศใชเปนตัวกำหนดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลทุก  6 เดือน ดังนี้  

• การมุงผลสัมฤทธิ์  
• การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม  
• ความเขาใจในองคกรและระบบงาน  
• การบริการเปนเลิศ  
• การทำงานเปนทีม  
 

2. ตำแหนง บริหารงานทองถ่ินและอำนวยการทองถ่ิน  เปนสายงานของผูบริหาร เทศบาลตำบล
หนองขาว ไดกำหนด แนวทางการสำหรับการพัฒนาเพ่ือทำหนาท่ีผูบริหารท่ีดีในปจจุบันและอนาคต พรอม
กับเตรียมกาวข้ึนเปนผูบริหารระดับมืออาชีพ  ดังนี้  

• การเปนผูนำในการเปลี่ยนแปลง  
• ความสามารถในการเปนผูนำ  
• ความสามารถในการพัฒนาคน  
• การคิดเชิงกลยุทธ  
 

3. ตำแหนงอ่ืน ท่ีนอกเหนือจากสายงานผูบริหารทองถ่ิน  อำนวยการทองถ่ิน  เทศบาลตำบล
หนองขาว  ไดกำหนดสมรรถนะประจำสายงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหนงและระดับท่ีดำรงตำแหนงอยู 
ตามสายงานประจำของแตละตำแหนง ยกเวน  ลูกจางประจำและพนักงานจาง  บางตำแหนง ซ่ึงเปนไป
ตามประกาศของเทศบาลตำบลหนองขาว ในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป และตอง
ดำเนินการทุก  6 เดือน  เชนกัน   
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หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนาบุคลากร 
 

 หลักสูตรในการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนิน 
การพัฒนา และ การติดตามและประเมินผล  
 หลักสูตรในการพัฒนา สำหรับพนักงานเทศบาลแตละตำแหนงตองไดรับการพัฒนาอยางนอยใน
หลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 

(1) หลักสูตรความรูพ้ืนฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  
(4) หลักสูตรดานการบริหาร  
(5) หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) 
     เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร แบงออกเปน ๒ กลุม ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เคร่ืองมือการพฒันาบุคลากร 

(Development Tools) 

การฝึกอบรมในหอ้งเรียน 

(Classroom Training) 

 

เคร่ืองมืออ่ืนๆ  

ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในหอ้งเรียน                                      

(Non Classroom Training) 

 

กองฝึกอบรมเป็นผูร้บัผิดชอบ 

 ความรูอ้ยูติ่ดตวัไม่นานประมาณ 

๑ – ๒ สปัดาห ์

 
การเรียนรูร้ะยะสั้น   (Short 

Term Learning) 

 

ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งานและบคุลากรเป็นผูร้บัผิดชอบ 

 
การเรียนรูร้ะยะยาว  (Long Term Learning) ไดแ้ก่ 

 
การสอนงาน (Coaching) 

การฝึกอบรมในขณะทาํงาน (On the Job Training : OJT) 

โปรแกรมองคก์รพี่เลี้ ยง (Mentoring Program) 

การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) 

การเพ่ิมปรมิาณงาน (Job Enlargement) 

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 

การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

การใหค้าํปรึกษาแนะนํา (Consulting) 

การติดตาม/สงัเกต (Job Shadowing) 

การทาํกิจกรรม (Activity) 

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง (Self Learning) 

การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 

การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit) 

การใหข้อ้มูลป้อนกลบั (Feedback) 

การฝึกงานกบัผูเ้ชี่ยวชาญ (Counterpart) 

การเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง / คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) 

การประชุม / สมัมนา (Meeting / Seminar) 

การใหทุ้นการศึกษา (Scholarship) 
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ลักษณะเฉพาะของเคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร 

เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑. การฝกอบรมในหองเรียน    
   (Classroom Training) 
 

เนนการเรียนรูจากผูเรียน
หลากหลายกลุมงาน/ตำแหนงงาน 
โดยมีสำนักงานปลัด (งาน
บริหารงานบุคคล) ทำหนาท่ี
ดำเนินการจัดอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดออนหรือขอท่ีตองพัฒนา
ของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.  พัฒนาความสามารถท่ีเปนจุดแข็งของ
บุคลากรใหดีข้ึนกวาเดิม 

๓. เตรียมความพรอมสำหรับตำแหนงงาน
ท่ีสูงข้ึน ทำใหผูบังคับบัญชาและ
บุคลากรเกิดความม่ันใจวาจะสามารถ
รับผิดชอบงานท่ีไดรับมอบหมายเม่ือ
ไดรับการเลื่อนตำแหนงงานในอนาคต 

๔. ใชเปนเครื่องมือคัดเลือกบุคลากรดาว
เดน (Talented People) หรือผูสืบ
ทอดตำแหนงงาน (Successors) ท่ีจะ
กาวข้ึนสูตำแหนงงานระดับบริหาร
ตอไป 

๒. การสอนงาน  
   (Coaching) 
 

เนนอธิบายรายละเอียดของงาน ไม
จำเปนจะตองอยูในภาคสนาม
เทานั้น อาจจะเปนการสอนงานนอก
ภาคสนาม โดยสวนใหญหัวหนางาน
โดยตรงจะทำหนาท่ีสอนงานใหกับ
บุคลากร 

1. เพ่ือแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในการทำงาน   
    ผูสอนชี้ใหเห็นแนวทางแกไข และให

บุคลากรคิดแกไขปญหาตอเอง 
2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเปนการเตรียมให

พรอมกอนท่ีจะเลื่อนตำแหนง ผูสอน
ตองทบทวนผลงาน ความสามารถท่ีมี
อยู และกำหนดเปาหมายในการสอน
งาน  โดยเนนการพัฒนาความสามารถ
ในตำแหนงท่ีบุคลากรจะเลื่อนข้ึนไป 

๓. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ผูสอนจะตอง
คนหาความสามารถท่ีโดดเดน/ท่ีตอง
ปรับปรุง และจัดลำดับความสำคัญของ
ความสามารถท่ีจะตองพัฒนา หรือ
ตองการเสริมและพัฒนา 
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เครื่องมือการพัฒนา
บุคลากร 

ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๓. การฝกอบรมในขณะ 
   ทำงาน  
   (On the Job Training  
    : OJT) 
 

เนนการฝกอบรมในภาคสนาม ฝกปฏิบัติ
จริง โดยมีผูสอนท่ีเปนหัวหนางานหรือ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ี
ประกบเพ่ืออธิบายและชี้แนะ ซ่ึง
เครื่องมือนี้จะเกิดประโยชนไดถาใชคูกับ
การสอนงาน 

ใชสำหรับบุคลากรใหมท่ีเพ่ิงเขามา
ทำงาน สับเปลี่ยน โอนยาย เลื่อน
ตำแหนง มีการปรับปรุงงานหรือตอง
อธิบายงานใหม ๆ เพ่ือสอนใหบุคลากร
ทราบและเรียนรูเก่ียวกับคูมือข้ันตอน
การปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการ
ปฏิบัติงาน (Work Instruction) คูมือ
การทำงาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติท่ี
เก่ียวของกับการทำงาน (Rules & 
Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม ๆ 
เพ่ือใหบุคลากรสามารถทำงานตามท่ี
ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๔. โปรแกรมองคกรพ่ีเลี้ยง   
    (Mentoring  
    Program) 
 

เนนพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การ
ทำงานรวมกับผูอ่ืนภายในองคการ 
องคการบางแหงเรียก Buddy Program  
ซ่ึงบุคลากรจะมีพ่ีเลี้ยงท่ีไดรับคัดเลือกให
ดูแลเอาใจใส และพูดคุยกับบุคลากร
อยางไมเปนทางการ 

๑. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหมให
สามารถปฏิบัติงานรวมกับทุกคนใน
องคการไดอยางมีความสุข สามารถ
ปรับตัวเขากับองคการ   เพ่ือน
รวมงาน และสภาพแวดลอมในการ
ทำงานท่ีแตกตางจากองคการเดิมได
อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีพ่ีเลี้ยงทำ
หนาท่ีในการสรางความสัมพันธ 
ความคุนเคย และบรรยากาศท่ีดีใน
การทำงาน รวมท้ังเปนแบบอยาง 
(Role Model) ท่ีดีใหแกบุคลากร
ใหม 

๒. เพ่ือชวยบุคลากรท่ีกำลังจะปรับ
ตำแหนงใหเติบโตข้ึนในองคการ พ่ี
เลี้ยงจะทำหนาท่ีใหขอมูลท่ีเปน
ประโยชนในการทำงานรวมถึงขอ
ควรระวังและความขัดแยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากงานใหมท่ีไดรับ
มอบหมาย 
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เครื่องมือการพัฒนา

บุคลากร 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๕.  การเพ่ิมคุณคาในงาน 
     (Job Enrichment) 
 

เนนการมอบหมายงานท่ียาก หรือทา
ทายมากข้ึน ตองใชความคิดริเริ่ม การ
คิดเชิงวิเคราะห การวางแผนงาน
มากกวาเดิมท่ีเคยปฏิบัติ 

๑.  Renewal – การทำใหเกิดความแปลก
ใหม ไมใหบุคลากรเกิดความเบื่อ
หนาย โดยการเปลี่ยนแปลงลักษณะ
งาน บุคคลท่ีจะตองติดตอ
ประสานงานดวย เปลี่ยนมุมมองหรือ
ความคิดจากงานเดิม 

๒.  Exploration – การพัฒนาและการ
แสวงหาทักษะความชำนาญมากข้ึน 
พัฒนาสัมพันธภาพท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทำงานใหม ๆ 

๓.  Specialization – การชำนาญในงาน
เปนพิเศษ กอใหเกิดความสามารถใน
การบรหิารจัดการงานนั้นท่ีลึกข้ึน 
ยากและทาทายมากข้ึน 

๖. การเพ่ิมปริมาณงาน  
   (Job Enlargement) 
 

เนนการมอบหมายงานท่ีมากข้ึน เปน
งานท่ีมีข้ันตอนงานคลายกับงานเดิมท่ี
เคยปฏิบัติหรืออาจจะเปนงานท่ี
แตกตางจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ แตงานท่ี
ไดรับมอบหมายไมยากหรือไมตองใช
ความคิดเชิงวิเคราะหมากนัก 

เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะการทำงานใหกับ
บุคลากรโดยเฉพาะทักษะในดานการ
บริหารจัดการ (Managerial 
Competency) ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
บริหารงานท่ีมีปริมาณท่ีมากข้ึนกวาเดิมท่ี
เคยปฏิบัติ ไดแก ทักษะการวางแผนงาน 
ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแกไข
ปญหาและตัดสินใจ การบริหารทีมงาน 
การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะ
สำหรับบุคลากรท่ีทำงานเดิม ๆ   ซ้ำ ๆ มา
เปนระยะเวลานาน) 

๗.  การมอบหมาย 
     โครงการ   
    (Project   
    Assignment) 
 

เนนการมอบหมายใหบุคลากร
รับผิดชอบโครงการระยะยาว ไม
สามารถทำใหเสร็จภายในวันหรือสอง
วัน เปนโครงการพิเศษท่ีบุคลากร
จะตองแยกตัวจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติหรือ
เปนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึนจากงานประจำท่ี
รับผิดชอบ 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหหาจุด
แข็งและจุดออนของบุคลากรจากโครงการ
ท่ีมอบหมายใหบุคลากรไปปฏิบัติ เปน
เครื่องมือในการฝกทักษะในการทำงาน 
(Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะ
ดานท่ีเก่ียวของในงานนั้น บางองคการ
นำมาใชในการเลื่อนระดับตำแหนงงาน 
การคัดเลือกหาบุคลากรดาวเดน และการ
หาผูสืบทอดทายาทตำแหนงงาน 
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๘.  การหมุนเวียนงาน  
     (Job Rotation) 
 

เนนใหบุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่ง
ไปยังอีกงานหนึ่ง เพ่ือเรียนรูงานนั้น 
ตามระยะเวลาท่ีกำหนด โดยสวนใหญ
มักใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถของผูบริหารกอนการ
ปรับตำแหนง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรให
เกิดการทำงานท่ีหลากหลายดาน เปนการ
เสริมสรางประสบการณของบุคลากรให
เรียนรูงานมากข้ึน จึงเหมาะสำหรับ
บุคลากรท่ีเตรียมความพรอมในการ
รับผิดชอบงานท่ีสูงข้ึน หรือเปนกลุมคนท่ี
มีผลงานดีและมีศักยภาพสูง (High 
Performance and High Potential) 

๙.  การใหคำปรึกษา 
     แนะนำ    
     (Consulting) 
 

เนนการใหคำปรึกษาแนะนำเม่ือ
บุคลากรมีปญหาท่ีเกิดข้ึนจากงานท่ี
รับผิดชอบ หัวหนางานจะตองทำ
หนาท่ีใหแนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการ
เพ่ือใหบุคลากรสามารถแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนนั้นได 

เพ่ือใชในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ
บุคลากรดวยการวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในการทำงาน และนำมากำหนดแนวทาง
ในการแกไขปญหารวมกันระหวาง
ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ซ่ึง
ผูบังคับบัญชาจะตองนำเสนอแนวทางใน
การแกไขปญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือให
บุคลากรมีแนวทางในการแกไขปญหาท่ี
เกิดข้ึนกับตนเองได มี ๓ ลักษณะ ไดแก  
- การแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนกับบุคลากร 
- การปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
- การสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาทักษะ
และความรูตางๆ 

๑๐. การติดตาม/สังเกต  
      (Job Shadowing) 
 

เนนการเรียนรูงานจากการเลียนแบบ 
และการติดตามหัวหนางานหรือผูรูใน
งานนั้น ๆ เปนเครื่องมือท่ีไมตองใช
เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรจะตองทำหนาท่ีสังเกตติดตาม
พฤติกรรมของหัวหนางาน 

เพ่ือใหบุคลากรไดเห็นสภาพแวดลอม 
ทักษะท่ีจำเปนตองใชในการทำงาน 
ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ การจัดการงานท่ี
เกิดข้ึนจริง รวมถึงการแสดงออกและ
ทัศนคติของแมแบบหรือ Role Model 
ภายในระยะเวลาสั้น ๆ (Shot-term 
Experienced) ระยะเวลาตั้งแตหนึ่งวันไป
จนถึงเปนเดือนหรือเปนป  มักใชในการ
พัฒนาบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง (Talent) 
หรือการพัฒนาคนเกง หรือใหบุคลากร
ท่ัวไปไดเรียนรูวิธีการทำงานของผูอ่ืนเพ่ือ
นำมาปรับปรุงการทำงานของตนเองใหดี
ข้ึน หรือใชในการพัฒนาความกาวหนาใน
อาชีพของบุคลากร (Career Path) 
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๑๑.  การทำกิจกรรม  
        (Activity) 
 

เนนการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น 
ไมตองมีระยะเวลาหรือข้ันตอนการ
ดำเนินงานมากนัก ความสำเร็จของ
เครื่องมือดังกลาวนี้ตองอาศัยความ
รวมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมใหบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด 

เพ่ือใหบุคลากรเกิดความรวมมือสามัคคี
กัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
มุมมองซ่ึงกันและกัน ทำใหเกิดการ
เรียนรูรวมกัน รวมถึงชวยสราง
บรรยากาศและสรางขวัญกำลังใจท่ีดีใน
การทำงาน ทำใหบุคลากรเกิดความรูสึก
สนุกสนานในระหวางวันทำงาน อัน
สงผลใหผลผลิตหรือผลการปฏิบัติงาน
เพ่ิมสูงข้ึน และมีประสิทธิภาพเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกำหนด 
 

๑๒.  การเรียนรูดวยตนเอง  
       (Self Learning) 
 

เนนการฝกฝนฝกปฏิบัติดวยตนเองจาก
แหลง/ ชองทาง การเรียนรูตาง ๆ เชน 
อานหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก 
Work Instruction หรือ คนควาขอมูล
ผาน Internet หรือเรียนรูจาก e-
Learning หรือ สอบถามผูรู เปนตน 

เพ่ือใหบุคลากรมีความรับผิดชอบในการ
เรียนรูและพัฒนาตนเองโดยไม
จำเปนตองใชชวงเวลาในการปฏิบัติงาน
เทานั้น บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาส
เรียนรูไดดวยตนเองผานชองทางการ
เรียนรูและสื่อตาง ๆ ท่ีตองการได วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรท่ีชอบเรียนรูและ
พัฒนาตนเองอยูเสมอ (Self 
Development) โดยเฉพาะกับบุคลากร
ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพ
ในการทำงานสูง (Talented People) 
 

๑๓.  การเปนวิทยากร  
       ภายใน  
       (Internal Trainer) 
 

เนนการสรางบุคลากรท่ีมี
ความสามารถในการถายทอด รักการ
สอนและมีความรูในเรื่องท่ีจะสอน โดย
มอบหมายใหบุคคลเหลานี้เปน
วิทยากรภายในองคการทำหนาท่ีจัด
อบรมให กับบุคลากรในหนวยงาน 
ตาง ๆ 

เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร ชวยให
บุคลากรไดแสดงผลงานจากการเปน
วิทยากรภายในใหกับบุคลากรภายใน
องคการ วิธีนี้เหมาะสำหรับบุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญหรือรอบรูในงานท่ี
รับผิดชอบ มีความชำนาญในงานเปน
อยางมาก เชน หัวหนางาน หรือ
ผูบริหาร 
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๑๔. การดูงานนอก   
      สถานท่ี  
      (Site Visit) 
 

เนนการดูระบบและข้ันตอนงานจาก
องคการท่ีเปนตัวอยาง (Best 
Practice) ในเรื่องท่ีตองการดูงาน 
เพ่ือใหบุคลากรเห็นแนวคิด และหลัก
ปฏิบัติท่ีประสบความสำเร็จ อัน
นำไปสูการปรับใชในองคการตอไป 

เพ่ือใหบุคลากรไดเห็นประสบการณใหม ๆ 
การไดเห็นรูปแบบการทำงานท่ีมีวิธีปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศ หรือไดเรียนรูเรื่องใหม ๆ ท่ีดี
จากองคการภายนอก มาใชเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานใหดีข้ึน วิธีนี้
เหมาะกับบุคลากรตั้งแตระดับผูจัดการข้ึน
ไป  

๑๕. การใหขอมูล 
      ปอนกลับ   
      (Feedback) 
 

เนนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และแจงผลหรือใหขอมูลปอนกลับแก
บุคลากร เพ่ือใหบุคลากรปรับปรุง 
พัฒนาประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการทำงาน 

เพ่ือรับฟงขอมูลตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
การทำงานหรือเรื่องท่ัว ๆ ไปท่ีเกิดข้ึนของ
ตัวบุคคลหรือกลุมคน มี ๓ รูปแบบ คือ 
- แบบแจงและชักจูง (Tell and Sell) 
- แบบแจงและรับฟง (Tell and Listen) 
- แบบรวมแกปญหา (Problem Solving) 
 

๑๖. การฝกงานกับ 
      ผูเชี่ยวชาญ  
      (Counterpart) 
 

เนนการฝกปฏิบัติจริงกับผูเชี่ยวชาญ
ท่ีมีประสบการณในเรื่องนั้น เปนการ
ฝกงานภายนอกสถานท่ีหรือการเชิญ
ผูเชี่ยวชาญใหเขามาฝกงานกับ
บุคลากรภายใตระยะเวลาท่ีกำหนด 

เพ่ือใหบุคลากรในระดับผูจัดการ หัวหนา
งาน และบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง ซ่ึงมี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดภายในระยะเวลาท่ีจำกัด เพ่ือให
นำความรูท่ีไดรับจากผูเชี่ยวชาญมา
ถายทอดใหกับบุคลากรคนอ่ืน ๆ ใน
องคกรตอไป 

๑๗. การเปรียบเทียบ 
      กับคูแขง/  
      คูเปรียบเทียบ    
      (Benchmarking) 
 

เนนการนำตัวอยางของข้ันตอนหรือ
ระบบงานจากองคการอ่ืนท่ีเปน
ตัวอยาง (Best Practice) มา
วิเคราะหเปรียบเทียบกับข้ันตอนหรือ
ระบบงานปจจุบัน เพ่ือกระตุนจูงใจ
บุคลากรใหเห็นถึงสถานะของ
หนวยงานเทียบกับองคการท่ีเปน 
Best Practice 

เพ่ือหาวิธีการปฏิบัติตาง ๆ ท่ีดีท่ีสุด หรือ
ไดเทียบเทา หรือดีกวา เหมาะกับบุคลากร
ระดับหัวหนางาน หรือบุคลากรท่ีมีผลงาน
ดีและมีศักยภาพสูง ท่ีมีความพรอมท่ีจะ
เรียนรูและปรับปรุงผลงานและ
ความสามารถของตนเองใหเปนไปตาม
หรือสูงกวามาตรฐานของคูแขงภายในหรือ
ภายนอกหนวยงานและองคการ 

๑๘. การประชุม/ สมัมนา  
     (Meeting/ Seminar) 
 

เนนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ
ทีมงาน ใหเกิดการแลกเปลี่ยน
มุมมองท่ีหลากหลาย ผูนำการ
ประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทสำคัญ
มากในการกระตุนจูงใจใหผูเขารวม
ประชุม/สัมมนานำเสนอความคิดเห็น
รวมกัน 

เพ่ือใหเกิดความรูและประสบการณใหม ๆ 
จากผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกองคการ 
เปนการเรียนรูจากการรับฟงแนวคิดหรือ
ผลงานใหม ๆ รวมถึงการหารือหรือระดม
ความคิดเห็นกันในหัวขอใดหัวขอหนึ่ง 
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บุคลากร 
ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค/เปาหมาย 

๑๙. การใหทุนการศึกษา  
      (Scholarship) 
 

เนนการใหทุนการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนมี
ความรู ประสบการณมากข้ึนจาก
อาจารยผูสอน รวมถึงการสราง
เครือขายกับผูเรียนดวยกัน ซ่ึงบุคคลท่ี
ไดรับทุนจะตองใชเวลาการทำงานหรือ
เวลาสวนตัวในการขอรับทุนจาก
องคการ 

เพ่ือใหบุคลากรไดใชชวงเวลาทำงาน
ปกติ หรือนอกเวลาทำงานในการศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติมในระดับท่ีสูงข้ึน โดย
ศึกษาตอในหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอ
การทำงานปจจุบันของบุคลากร หรือ
การทำงานในอนาคต หรือเปนประโยชน
ตอการเลื่อนระดับหรือตำแหนงงานท่ี
สูงข้ึนตอไปในอนาคต 
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แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหนองขาว   อำเภอทามวง    จงัหวัดกาญจนบุรี 

ประจำปงบประมาณ  2564 – 2566 
******************************************************************************************** 

โครงการ / กิจกรรม  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ 
 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ดำเนินการ ระดับ จำนวน 

1. การปฐมนิเทศ 1.1 โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม 

-  เพ่ือเสริมสรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับ
เทศบาลฯและบทบาท
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

ทุกระดับ เทากับจำนวนของ
ขาราชการและพนักงาน

จางท่ีไดรับการบรรจุ
แตงตั้งใหม 

เปนไปตาม
รายจายของ         

แตละ
หลักสตูร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

ขาราชการและพนักงานจางท่ี
ไดรับการบรรจุใหมมีความรู
ความเขาใจและปฏิบัติ งานใน
หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- หนวยงานภายนอก 
- สวนราชการอ่ืน 
- สำนักปลัดเทศบาลฯ 

2. การฝกอบรม 2.1 โครงการฝกอบรมใน       
สายงานผูบริหารตามแผน   
การดำเนินการฝกอบรม
บุคลากรทองถ่ิน 
 

- เพ่ือพัฒนาความรูและ
วิสัยทัศนในการ       
ทำงานของผูบริหาร 

ตน-กลาง ขาราชการสายงาน
ผูบริหารทุกคน 

เปนไปตาม
รายจายของ         

แตละ
หลักสตูร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

ขาราชการสายงานผูบริหารมี
ความรูและวิสยัทัศนในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน 
- สวนราชการอ่ืน 
- หนวยงานภายนอก 

 2.2 โครงการฝกอบรม          
สายงานผูปฏิบัตติาม
แผนการดำเนินการ
ฝกอบรมบุคลากรทองถ่ิน 

- เพ่ือพัฒนาความรูในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี
รับผิดชอบ 

ปง./ชง. 
ปก./ชก. 

ขาราชการสายงานผู
ปฏิบัติทุกคน 

เปนไปตาม
รายจายของ         

แตละ
หลักสตูร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

ขาราชการสายงานผูปฏิบัติมี
ความรูความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

- สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน 
- สวนราชการอ่ืน 
- หนวยงานภายนอก 

 2.3 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจรยิธรรม 

- เพ่ือพัฒนาและ
เสรมิสรางคุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของขาราชการ
ลูกจางประจำและ
พนักงานจาง 

ทุกระดับ ขาราชการ
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางทุกคน 

20,000 ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

ขาราชการลูกจางประจำและ
พนักงานจางทุกคนมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือบริการ
ประชาชน และสามารถ
ดำเนินชีวิตไดอยางปกตสิุข 

- สำนักปลัดเทศบาล 
- สวนราชการอ่ืน 
- หนวยงานภายนอก 
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โครงการ / กิจกรรม  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ 
 

 
 
 
 
 
 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ดำเนินการ ระดับ จำนวน 

3. การศึกษาหรือดู
งาน 

3.1 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ 

- เพ่ือนำความรูท่ี
ไดมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ขาราชการ
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางทุกคน 

300,000 ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

ขาราชการลูกจางประจำและ
พนักงานจางทุกคนไดรับวิสยัทัศน
ใหมและนำมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลดัเทศบาล 
  

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

4.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรในสำนัก
ปลัดเทศบาล 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ขาราชการ
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางสังกัด
สำนักปลดัเทศบาล 

เปนไปตามรายจาย          
ของแตละหลักสูตร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรสังกัดสำนักปลดัเทศบาล 
มีความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

ทุกสวนราชการและ
หนวยงานท่ี 
ดำเนินการ  

 4.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน             
กองคลัง 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ขาราชการ พนักงาน
จางสังกัดกองคลัง 

ทุกคน 

เปนไปตามรายจาย          
ของแตละหลักสูตร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองคลัง  มีความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากข้ึน 

ทุกสวนราชการและ
หนวยงานท่ี 
ดำเนินการ  

 4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองชาง 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ขาราชการ พนักงาน
จางสังกัดกองชางทุก

คน 

เปนไปตามรายจาย          
ของแตละหลกัสูตร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองชาง  มีความรู 
ความเขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากข้ึน 

ทุกสวนราชการและ
หนวยงานท่ี 
ดำเนินการ  
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โครงการ / กิจกรรม  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ 

 
 

 
 
 
 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ดำเนินการ ระดับ จำนวน 

3. การศึกษาหรือดู
งาน 

3.1 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ 

- เพ่ือนำความรูท่ี
ไดมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ขาราชการ
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางทุกคน 

300,000 ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

ขาราชการลูกจางประจำและ
พนักงานจางทุกคนไดรับ
วิสัยทัศนใหมและนำมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สำนักปลดัเทศบาล 
  

4. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการหรือการ
สัมมนา 

4.1 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน  
สำนักปลดัเทศบาล 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ขาราชการ
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางสังกัด
สำนักปลดัเทศบาล 

เปนไปตาม
รายจาย          

ของแตละ
หลักสตูร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรสังกัดสำนัก
ปลัดเทศบาล มีความรู ความ
เขาใจในการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากข้ึน 

ทุกสวนราชการและ
หนวยงานท่ีดำเนินการ  

 4.2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน             
กองคลัง 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ขาราชการ พนักงาน
จางสังกัดกองคลัง 

ทุกคน 

เปนไปตาม
รายจาย          

ของแตละ
หลักสตูร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองคลัง          
มีความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

ทุกสวนราชการและ
หนวยงานท่ีดำเนินการ  

 4.3 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/สมัมนา เพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรใน 
กองชาง 

- เพ่ือเพ่ิมพูนความรู
ทักษะ ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ ขาราชการ พนักงาน
จางสังกัดกองชางทุก

คน 

เปนไปตาม
รายจาย          

ของแตละ
หลักสตูร 

ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

บุคลากรของกองชาง          
มีความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 

ทุกสวนราชการและ
หนวยงานท่ีดำเนินการ  
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โครงการ / กิจกรรม  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานท่ีในการปฏิบัติราชการ 

 

วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย งบ 

ประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน 
ดำเนินการ ระดับ จำนวน 

 4.6 โครงการประชุม
ประจำเดือนบุคลากรใน
หนวยงาน 

- เพ่ือซักซอม
ทบทวน และวาง
แนวทางการ
ปฏิบัติงานใหมี 
ประสิทธิภาพ 

ทุก
ระดับ 

ขาราชการ
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางทุกคน 

- ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

สามารถวางแนวทางการปฏิบัตไิดอยางมีประสิทธิภาพ - สำนักปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- กองชาง 
 

5. การสอนงาน 
การให
คำปรึกษา หรือ
วิธีการอ่ืน 

5.1 โครงการสนับสนุน
การศึกษาตอในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญา
โท 

- เพ่ือยกระดับ
ความรูของ
บุคลากร 

ทุก
ระดับ 

ขาราชการ
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางทุกคน
ท่ีเขารวมโครงการ 

- ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

สามารถนำความรูท่ีไดรับมาใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสมกับตำแหนง 

- สำนักปลัดเทศบาล 
- กองคลัง 
- กองชาง 
 

 
 
 
 

5.2 โครงการอ่ืน ๆ ท่ี
สามารถกำหนดได
ภายหลังตามความ
จำเปนและสถานการณ  

- เพ่ือรองรับ
นโยบายท่ีไดรับ
มอบ 

ทุก
ระดับ 

ขาราชการ
ลูกจางประจำและ
พนักงานจางทุกคน 

- ปงบประมาณ 
2564 - 2566 

- - 

 



แผนพัฒนาบุคลากร 2564 – 2566    เทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ี หนา 32 
 

                                   งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
  งบประมาณในการดำเนนิการพัฒนา เทศบาลตำบลหนองขาว  จัดสรรงบประมาณซ่ึงปรากฏใน 
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564 - 2566 โดยคำนึงความประหยัด คุมคา เพ่ือใหการ 
 พัฒนาพนักงานเทศบาลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
            โดยในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลหนองขาว ไดตั้ง  
 งบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนาของแตละแผนงานดังนี้ 
  1. งานบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารท่ัวไป จำนวน ...........736,000............ บาท 
  2. งานบริหารงานคลัง แผนงานบริหารท่ัวไป   จำนวน ..............80,000............ บาท 
  3. งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย จำนวน .........160,000............ บาท 
      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  4. งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข   จำนวน ......50,000....บาท 
  5. งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน ......50,000....บาท 
   



แผนพัฒนาบุคลากร 2564 – 2566    เทศบาลตำบลหนองขาว อำเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ี หนา 33 
 

                          การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
                  เทศบาลตำบลหนองขาว  จะจัดใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 พนักงานเทศบาล เพ่ือใหทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา ความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน   

และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผูเขารับการพัฒนา โดยใชวิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
1. การใชแบบสอบถาม / แบบทดสอบ กอน – หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผลภาย  

หลังจากการ  ไดรับการพัฒนาไปไดระยะเวลาหนึ่ง 
2.  กำหนดใหผูเขารับการพัฒนาตองรายงานผลการเขารับการพัฒนา ภายใน 7 วัน นับแตวันกลับ

จากการอบรม / สัมมนา / ฝกปฏิบัติ เพ่ือเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น 
3. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือทำหนาท่ีติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระยะ 6 เดือน 

โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกอนและหลังการพัฒนา 
4. นำผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการติดตามประเมินผล ใชเปนขอมูลประกอบการ

กำหนดหลักสูตร วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสม และความตองการของบุคลากรในเทศบาล 
5. ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลหนองขาว   
    ประกอบดวย  

1. นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว    ประธานกรรมการ 
2. ปลัดเทศบาล                          กรรมการ 
3. หัวหนาสวนราชการทุกสวน                             กรรมการ 
4. หัวหนาสำนักปลัด                    กรรมการและเลขานุการ 

                ใหคณะกรรมการฯ มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กำหนดวิธีการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนการดำเนินการดานอ่ืนท่ีเก่ียวของอยางนอยปละ 1 ครั้ง  แลวเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลตอนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว 

 

ตัวช้ีวัดและขอเสนอระดับเปาหมาย  
      1.  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 – 2566 ในการเสริมสรางธรรมาภิบาล 

                2.  ระดับความเชื่อม่ันของประชาชนตอการทำงานของเทศบาลฯ สูงข้ึนมากกวารอยละ 80  
          หรือไมนอยกวาเปาหมายท่ีผานมา 

      3.  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการท่ีโปรงใสและเปนธรรมของเทศบาล เพ่ิมสูงข้ึน   

มากกวารอยละ 80 หรือไมนอยกวาเปาหมายท่ีผานมา 

      4.  รอยละของบุคลากรในเทศบาลท่ีเขาใจและประยุกตหลักคุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิบาล 

และจรรยาบรรณในการปฏิบัติราชการ มากกวารอยละ 70 ของจำนวนประชากรท่ีสุมทดสอบ 

      5.  ระดับความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานตอความเปนธรรมในการบริหารงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมากกวา 

รอยละ 70 หรือไมนอยกวาเปาหมายท่ีผานมา 
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