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ค าน า 

  งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอ านวยการ ส านักปลัดเทศบาล ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลท่าศาลา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4-๒๕๖6 เพ่ือใช้เป็นแผนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลท่ายาง  ซึ่งการจัดท าแผนดังกล่าวเป็นการด าเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผน
อัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) ให้สอดคล้องกับอ านาจ หน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าศาลาได้รับการพัฒนาความรู้ ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยได้
ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาไว้หลายด้าน ครอบคลุมถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของเทศบาลต าบลท่าศาลา   

   เทศบาลต าบลท่ายางมีความคาดหวังให้แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายางฉบับนี้
เป็นเครื่องมือช่วยให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายางสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่
วางไว้และพร้อมที่จะขับเคลื่อนเทศบาลต าบลท่ายางไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 
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ของเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
หลักการและเหตุผล 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ    
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
  เทศบาลต าบลท่ายางได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีก าร
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุ ดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วน
ราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถ
ประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ
เหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 

  “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่
มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 ๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  ๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  ๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  ๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๑๔ กิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ ๔ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ ๒๘๘ - ๓๒๖ ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา
มีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 
 
 



๒ 
 

  ๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  ๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
  ๓.  ด้านการบริหาร 
  ๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  ๕.  ด้านศีลธรรม และจริยธรรม 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลท่ายางจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดย
จัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6 ให้ครอบคลุมถึงคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่ายาง 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา 

 วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากร 
  ๑. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
เทศบาลต าบลท่ายางในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๒. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนา
ตนเองให้เกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายาง 
  ๓. เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
  ๔. เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลท่ายาง 
 

เป้าหมายตัวช้ีวัดการพัฒนาบุคลากร 

  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลท่ายาง ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนา   
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลท่ายางทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
หลักสูตรการพัฒนาและวิธีการพัฒนา 

1. หลักสูตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) 

 ในการก าหนดหลักสูตรการพัฒนาพนักงานบุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายาง ก าหนดโดยใช้
ข้อมูลจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างต าแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะบุคคลและฐานะต าแหน่งที่ก าหนดในส่วน
ราชการ ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้าน
ความรู้ ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามรถและทักษะเฉพาะของานในแต่ละต าแหน่ง  
ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมจริยธรรม เทศบาลต าบลท่ายางจึงก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากร
ในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 



๓ 
 

  ๑.1 สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร 
   - หลักสูตรด้านการบริหาร 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
  1.2 สายงานผู้ปฏิบัติ 
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.3 สายงานพนักงานจ้าง 
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละต าแหน่ง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
หมายเหตุ  ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา
  สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการ 
  เดียวกันได้ 

๒. ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
  2.1  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
  ๒.2  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
  2.3  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
  2.4  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
  2.5  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
  2.6  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
  2.7  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
 

3. ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
  การเตรียมการและการวางแผน 
  3.1 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  3.2 พิจารณาเหตุผลและความจ า เป็นในการพัฒนาโดยการศึกษาวิ เคราะห์ดูว่ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพปละปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  3.3 ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  



๔ 
 

๔. การด าเนินการพัฒนา 
  4.1 การเลือกวิธีพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน าข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ การ
คัดเลือกกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้รับการพัฒนา และเลือกประเด็นที่จะให้มีการพัฒนาโดยสามารถเลือก
แนวทางหรือวิธีการพัฒนาได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น การให้ความรู้ การสับเปลี่ยนหน้าที่ความ
รับผิดชอบ การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการและการสัมมนา เป็นต้น 
  4.2 วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาความรู้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  
โดยเลือกแนวทางการพัฒนาได้หลายอย่าง โดยอาจจัดท าเป็นโครงการเพ่ือด าเนินการเองหรือเข้าร่วมกับหน่วย
ราชการอ่ืน หรือจ้างองค์กรเอกชนที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นผู้ด าเนินการ 

๕. การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 

 
 

    
  การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายาง  จะเป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และใช้ระบบเปิด โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีคณะกรรมการท า
หน้าที่วางแผนอัตราก าลัง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลต าบลท่ายาง ดังนี้ 
  

นายกเทศมนตรี 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 
ตามระเบียบแล้วรายงาน 
นายกเทศมนตรี 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 

   

 

 

ประเมินผล 



๕ 
 

 
โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 

 
 

 
 
  

นายกเทศมนตรี 
หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม
ก ากับดูแลสนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 



๖ 
 

 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

  วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลท่ายาง 
ก าหนดวิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการด าเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
  ๑. วิธีการด าเนินการ 
   ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
   ๑.๒ การฝึกอบรม 
   ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
   ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา รวมถึงการประชุมประจ าเดือนของ
เทศบาลต าบลท่ายางในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
   ๑.๕ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
   ๑.๖ การมอบหมายงาน 
  ๒. แนวทางการด าเนินการ 
   การด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ของเทศบาล
ต าบลท่ายาง นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ 3 แนวทาง 
ดังนี้ 
   ๒.๑  เทศบาลต าบลท่ายางด าเนินการเอง 
   ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น
ผู้ด าเนินการโดยเทศบาลต าบลท่ายางจัดส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการอบรม 
   ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลของเทศบาลต าบลท่ายางเป็นผู้ด าเนินการ 
  ๓. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
   ๓.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖4 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 
   ๓.๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖5 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5 
   ๓.๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖6 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖6 
  ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
   เทศบาลต าบลท่ายางจึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 



๙ 
 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการ 
 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาล              
ทุกคน ทุกต าแหน่งได้รับการ
พัฒนาภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑. ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
-  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-  การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-  ด้านการบริหาร 
-  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เพิ่มพูนความรู้ในการท างาน
ตลอดเวลา 
๓. สนับสนุนให้ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สมาชิกเทศบาล และประชาชน 
ได้มีโอกาสทัศนศึกษาดูงานตามหน่วยงานและโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
- ปฐมนิเทศ 
- ฝึกอบรม 
- ศึกษาดูงาน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
- การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา 
และอ่ืน ๆ 
 

พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 ตามเทศ
บัญญัติ 

 



๑๐ 
 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคน
ทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง  มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒. การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔. มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมืองยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
- ปฐมนิเทศ 
- ฝึกอบรม 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
- การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา 
และอ่ืน ๆ  
- วางมาตรการจูงใจและลงโทษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ.ศ.๒๕๖4  - 2566 ตามเทศ
บัญญัติ 

 

 



๑๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคน
ทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนในการ
ท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒. ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓. ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา 
และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน และ
สถานที่บริการประชาชน 

พ.ศ. ๒๕๖4 - ๒๕๖6 ตามเทศ
บัญญัติ 

 



๑๒ 
 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

 
 
๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

ปรับปรุง 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน และเลือกรูปแบบวิธีการที่  
เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

 

 

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



๑๓ 
 

วิธีการพัฒนา 
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการด าเนินการ 
ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

1. เทศบาลด าเนินการ 
2. สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
3. หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัติ 
 ลูกจ้างประจ า 

2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

1. เทศบาลด าเนินการ 
2. สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
3. หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 ต าแหน่งสาย
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัติ 
 ลูกจ้างประจ า 
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรการพัฒนาความรู้และ
ทักษะเฉพาะงานในแต่ละ  
   ต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
4. การสอนงาน 

1. เทศบาลด าเนินการ 
2. สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
3. หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัติ 
 ลูกจ้างประจ า 
 

4. หลักสูตรการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

1. เทศบาลด าเนินการ 
2. สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
3. หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 ต าแหน่งสาย
บริหาร 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

1. เทศบาลด าเนินการ 
2. หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 ต าแหน่งสาย
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัติ 
 ลูกจ้างประจ า 
 พนักงานจ้าง 

 
 

 
 
 



๑๔ 
 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
ล า 

ดับที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
63 

พ.ย. 
63 

ธ.ค. 
63 

ม.ค. 
64 

ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

พ.ค. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64 

ก.ย. 
64 

หมายเหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ประชุมประจ าเดือน 
 

-              

2 ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

3 สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ           
ทุกคน 

ตามเทศ
บัญญัต ิ

             

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

ตามเทศ
บัญญัต ิ

             

5 จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บรหิาร
สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจา้งประจ าและพนักงานจ้าง 

ตามเทศ
บัญญัต ิ

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกันในการประชุมประจ าเดือน 

 
- 

             

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 
 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ล า 

ดับที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

หมายเหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

2 ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

3 สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  ทุก
คน 

ตามเทศ
บัญญัต ิ

             

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

ตามเทศ
บัญญัต ิ

             

5 จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกเทศบาล   พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

ตามเทศ
บัญญัต ิ

             

6 ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
และประชาคมหมู่บ้าน 
 

ตามเทศ
บัญญัต ิ

             

 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

ระยะเวลาการด าเนินการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
ล า 

ดับที ่
โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ 

ต.ค. 
65 

พ.ย. 
65 

ธ.ค. 
65 

ม.ค. 
66 

ก.พ. 
66 

มี.ค. 
66 

เม.ย. 
66 

พ.ค. 
66 

มิ.ย. 
66 

ก.ค. 
66 

ส.ค. 
66 

ก.ย. 
66 

หมายเหตุ 

1 ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุมประจ าเดือน
ก านันผู้ใหญ่บ้าน 

- 
 

             

2 ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือตดิตามการด าเนินงาน 
 

-              

3 สนับสนุนให้พนักงานท่ีบรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรมส่งเสรมิ  ทุก
คน 

ตามเทศ
บัญญัต ิ

             

4 สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานในหน้าท่ี
หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

ตามเทศ
บัญญัต ิ

             

5 จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพให้คณะผู้บริหาร 
สมาชิกเทศบาล   พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

ตามเทศ
บัญญัต ิ

             

6 ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
สรุปความส าคญัเสนอผู้บังคับบญัชาตามล าดับและสรุปก าหนดให้
พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 อบรมสมัมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผูน้ าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม อสม.  
กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

ตามเทศ
บัญญัต ิ

             

 
 
 



๑๗ 
 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
  งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ดังนี้ 
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย  
   1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 350,000 บาท 
  2. งานบริหารงานคลัง  
   2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท 
  3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
   3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือเข้ารับการฝึกอบรม พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
    
  4. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 
100,000 บาท 
  5. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
   5.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ตั้งไว้ 70,000 บาท 
  6.  แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
   6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท 
  7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
   7.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท  
  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2565 และ 2566 จะประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมตาม
ปีพ.ศ. 2564 เพิ่มข้ึนร้อยละ 5



๑๘ 
 

การติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตามและประเมินผล 
  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายาง 
ประกอบด้วย 
  ๑. นายกเทศมนตรีต าบลท่ายาง   ประธานกรรมการ 
  ๒. ปลัดเทศบาลต าบลท่ายาง    กรรมการ 
  3. รองปลัดเทศบาลต าบลท่ายาง    กรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ  
  5. ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
  6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
  7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
  8. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
  9. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    กรรมการและเลขานุการ 
  10. นักทรัพยากรบุคคล      ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการ ฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนด
วิธีการติดตามประเมินผล จัดให้มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง โดยผู้บังคับบัญชาหมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิดและให้มีการประเมินผลการ
พัฒนา เมื่อผ่านการประเมินผลแล้ว ถือว่าผู้นั้นได้รับการพัฒนาแล้ว เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนา 
ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้เข้ารับการพัฒนา ตลอดจนการ
ด าเนินการด้านอื่นที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรี โดย
ใช้วิธีการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
  ๑. การใช้แบบสอบถาม /แบบทดสอบ ก่อน- หลัง และแบบสอบถามติดตามการประเมินผล
ภาย หลังจากการได้รับการพัฒนาไปได้ระยะหนึ่ง  
  ๒. การสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บังคับบัญชา หัวหน้ างาน เพ่ือนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ๓. การขอรับทราบผลการประเมินผลจากหน่วยงานอื่นที่เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา เช่น ในกรณีที่
เทศบาลต าบลท่ายางส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด เป็นต้น 
 
 2. มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   
  ๑. มีการมอบรางวัลให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจ าทุกปี 
โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑ ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 
   ๑.๓ การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔ การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 
  ๒. จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
  ๓. จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัด
กิจกรรมพัฒนาที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 



๑๙ 
 

 
 ๓. มาตรการด าเนินการทางวินัย  
  ๑.  มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่
ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือน แล้วเสนอให้ปลัดเทศบาล และรายงานนายกเทศมนตรีทราบ 
  ๒.  มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง  
ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  
   ๒.๑  การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
   ๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
   ๒.๓  การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
เทศบาล 
   ๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 

  

บทสรุป 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายาง สามารถปรับเปลี่ยน 
แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้
การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็นอาจ
ต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงาน
สู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ค ำสั่งเทศบำลต ำบลท่ำยำง 
  ที่  399/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 3 ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2566  
ของเทศบำลต ำบลท่ำยำง อ ำเภอทุ่งใหญ ่จังหวัดนครศรีธรรมรำช    

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ข้อ 300 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล       
ลงวันที่  25 พฤศจิกายน 2545 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน เทศบาลต าบลท่ายาง จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปีฯ ดังนี้ 
  1. นายกเทศมนตรีต าบลท่ายาง    ประธานกรรมการ 
  2. ปลัดเทศบาลต าบลท่ายาง    กรรมการ 
  3. รองปลัดเทศบาลต าบลท่ายาง    กรรมการ 
  4. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
  5. ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
  6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
  7. ผู้อ านวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
  8. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
  9. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    กรรมการ และเลขานุการ 
  10. นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ  

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปีฯ 
ศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรต าแหน่งต่างๆ ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ 
ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายาง  ต้องประกอบด้วยสาระส าคัญตามหลักเกณฑ์การ
จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามท่ี ก.ท.จ.นครศรีธรรมราช ก าหนด   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่    3   สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

   (นายชัยธิศักดิ์   อ าลอย)                               
              นายกเทศมนตรีต าบลท่ายาง 

 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 

ของเทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรธีรรมราช 
วันที ่10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่ายาง  (ชั้น 2) 

************************ 
ผู้มาประชุม 

๑.  นายชัยธิศักดิ์  อ าลอย   นายกเทศมนตรีต าบลท่ายาง   ประธานกรรมการ 
๒.  จ.อ.เวชยันต์  หนูรักษา  ปลัดเทศบาล    กรรมการ 
3.  จ.อ.เกษม  ชูเมือง   รองปลัดเทศบาล    กรรมการ 
4.  น.ส.ปวีณา  พัฒนะจ ารูญ  ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
5.  นางสุนันต์  แก้วฤทธิ์   ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
6.  นายจักราวุธ  แคล้วอาวุธ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข   กรรมการ 
     รก. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7.  น.ส.อัจจิมา  มวยดี    หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา   กรรมการ 
                                                   รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา       
8.  นางยุพเรศ  เพชรด้วง   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ                                                 

รก.ส านักปลัดเทศบาล                   กรรมการและเลขานุการ 
10. นางสาวศศินุช  สุขบาล   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
     เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายชัยธิศักดิ์  อ าลอย ประธาน 
    คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) 
    เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้  
                                         จ.อ.เวชยันต์ หนูรักษา ปลัดเทศบาล ด าเนินการประชุมโดยมีวาระการ                   
                                              ประชุม ดังนี้ 
      
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ปลัดเทศบาล   .  - แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  

  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) ตามค าสั่งเทศบาลต าบลท่าท่ายาง                   
                                        ที่ 399/2563  ลงวันที่ 3  สิงหาคม 2563เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ

  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
  เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 
  ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 259 - ข้อ 295 

มติที่ประชุม       - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     -  ไม่มี  - 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3......... 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อพิจารณา 
ปลัดเทศบาล    -  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 
    2566) เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานบุคคลที่ก าหนดหลักเกณฑ์
    ในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต้องมกีารพัฒนาครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

   1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
   2.ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   3.  ด้านการบริหาร ได้แก่รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการ

   บริการประชาชน 
   4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
   5. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
   -  ให้ผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา

   บุคลากร(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –  2566) 
น.ส.ศศินุช สุขบาล    - การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

–    2566) นั้นจะต้องมีความสอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี  (ปีงบประมาณ 
  2564 –  2566) และเทศบัญญัติฯ ของเทศบาล ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนา 
  บุคลากรท้องถิ่นมีการพัฒนาทั้งองค์กรและต่อเนื่อง จึงร่างโครงการฝึกอบรม/
  พัฒนาบุคลากร ให้คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรพิจารณาและแก้ไข
  เพ่ิมเติมโครงการให้เหมาะสมกับองค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
หลักสูตรการพัฒนา วิธีการด าเนินการ ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการ 

1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

1. เทศบาลด าเนินการ 
2. สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
3. หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัติ 
 ลูกจ้างประจ า 

2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

1. เทศบาลด าเนินการ 
2. สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
3. หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 ต าแหน่งสาย
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัติ 
 ลูกจ้างประจ า 
 พนักงานจ้าง 

 
 

 
 

/หลักสูตร 
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หลักสูตรการพัฒนา วิธีการด าเนินการ ลักษณะการฝึกอบรม/

พัฒนา 
กลุ่มเป้าหมาย 

3. หลักสูตรการพัฒนาความรู้และ
ทักษะเฉพาะงานในแต่ละ 
ต าแหน่ง 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
4. การสอนงาน 

1. เทศบาลด าเนินการ 
2. สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
3. หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัติ 
 ลูกจ้างประจ า 
 

4. หลักสูตรการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

1. เทศบาลด าเนินการ 
2. สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
3. หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 ต าแหน่งสาย
บริหาร 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 

1. เทศบาลด าเนินการ 
2. หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

 ต าแหน่งสาย
บริหาร 
 ต าแหน่งสายงาน
ผู้ปฏิบัติ 
 ลูกจ้างประจ า 
 พนักงานจ้าง 

 
มติที่ประชุม         - มีมติเห็นชอบตามท่ีเสนอ 

 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องอ่ืน ๆ 
     -  ไม่มี  - 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 

 
  .....................................................ผู้จดรายงานประชุม 

(นางสาวศศินุช  สุขบาล) 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

                                                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายชัยธิศักดิ์   อ าลอย) 

  ประธานกรรมการ 



๒๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




