
 
 
 

 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 

เทศบาลต าบลท่ายาง 
.................................................  

  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายาง ด าเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายางให้
ได้รับการพัฒนาความรู้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง              
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ และเป็นบุคลากรที่ดี 
โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายางไว้หลายด้าน ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่
ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
เทศบาลต าบลท่ายาง รวมถึงให้เหมาะสมกับสถานการณ์คลังของเทศบาลต าบลอีกด้วย   

วัตถุประสงค์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบล 

๑. เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลต าบลท่ายาง 
๒. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิดและการพัฒนาตนเองให้เกิด

ขึ้นกับบุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายาง 
๓. เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายางปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มากที่สุด 
๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายางให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

๔.๑ ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
๔.๒ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
๔.๓ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔.๔ ด้านการบริหาร 
๔.๕ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
4.6 สมรรถนะหลัก (Core Competency) , สมรรถนะประจ าผู้บริหาร (Managerial  

Competency) และสมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency)    

เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบล 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลท่ายางได้รับการพัฒนาเพ่ิมความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลท่ายางทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 

คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลท่ายาง   ได้ก าหนด 

ขอบเขตและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่าง  ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที่ด ีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลท่ายาง อันจะท าให้การปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อการบริการประชาชนอย่างแท้จริง ดังนี้ 

๑. การก าหนดหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร วิธีการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล 
ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง ในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 - ๒๕๖6) 

๒. ให้บุคลากรของเทศบาลต าบลท่ายางแต่ละต าแหน่ง ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อย 
ในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือตามความเหมาะสม ดังนี้ 

๒.๑  ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการ 
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ 
เป็นต้น 

๒.๒  ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ การเข้าร่วมการฝึกอบรม  
ศึกษาดูงาน ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานในหน้าที่ รวมถึงการสอนงานของผู้บังคับบัญชา 

๒.๓  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานช่าง เป็นต้น 

๒.๔  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการ 
ประชาชน เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

๒.๕ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2.6 สมรรถนะหลัก (Core Competency) คือ สมรรถนะเชิงพฤติกรรมที่ก าหนดเป็น
คุณลักษณะร่วมของข้าราชการทุกคนที่จ าเป็นต้องมี เพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึง
ประกาศร่วมกัน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชนและประเทศชาติ ประกอบด้วย 

1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2) การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 

    3) การเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
    4) การบริการเป็นเลิศ 
    5) การท างานเป็นทีม 

2.7 สมรรถนะประจ าผู้บริหาร (Managerial Competency) คือ สมรรถนะที่ผู้บริหาร 
จ าเป็นต้องมีในฐานะผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อน าทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยใช้ประเมินเฉพาะต าแหน่งประเภท
บริหารท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1) การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
2) ความสามารถในการเป็นผู้น า 
3) ความสามารถในการพัฒนาคน 

 4) การคดิเชิงกลยุทธ์  
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2.8 สมรรถนะประจ าสายงาน (Functional Competency) คือ สมรรถนะที่ก าหนด 
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง/สายงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ สามารถปฏิบัติ
ภารกิจในหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น และบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร (ปรากฏตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง) โดยใช้
ประเมินเฉพาะต าแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป 

๓. รูปแบบของการพัฒนาบุคลากร ในการพัฒนาบุคลากรมีวิธีด าเนินการโดยใช้วิธีการพัฒนา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีได้ ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศ เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรในองค์การ ที่เข้ามา 
ท างานใหม ่หรือผู้ที่รับราชการมานานแล้ว แต่เพ่ิงย้ายสับเปลี่ยนหรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานหน้าที่ใหม่ ซึ่งเป็น 
กิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าหรับแนะน าชี้แจง ให้ทราบความรู้ทั่ว ๆ ไป กฎ ระเบียบ สร้างความคุ้นเคย 
กับผู้ร่วมงานลักษณะโครงสร้างขององค์การ นโยบายขององค์การ เพ่ือให้สมาชิกใหม่เข้าใจวัตถุประสงค์ รวมทั้ง 
เรียนรู้สภาพแวดล้อมขององค์การ เพ่ือสร้างความม่ันใจในการปฏิบัติงานและเป็นประโยชน์ในการท างานต่อไป 

(๒) การฝึกอบรม เป็นกระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนซึ่งมุ่งหมายที่จะพัฒนาบุคลากร 
ให้มีความรู้ ความช านาญ เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือเปลี่ยนแปลงการกระท าหรือ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล 

(๓) การส่งไปศึกษาดูงาน เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ยิ่งขึ้น การที่บุคลากรท างานอยู่ทีใ่ด 
นาน ๆ ความรู้ความสามารถอาจล้าสมัย ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรืออาจใช้วิธีการใหม่ ๆ 
ไม่เป็น จึงต้องส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีระบบการท างานที่ดีและทันสมัย หรือการส่งเสริมให้มี
การศึกษาต่อ เป็นการพัฒนาบุคลากรอีกวิธีหนึ่ง ที่จะท าให้บุคลากรมีความรู้เพ่ิมขึ้น หรืออาจได้รับความรู้ใหม่ ซึ่ง
อาจท าได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา อาจด าเนินการโดยเทศบาลต าบล 
ก.ท.จ.จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๕) การสอนงานการให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสม ท าโดยหัวหน้างาน 
หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา             

ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดการท างานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้บุคลากรมี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรจะต้องเริ่มจากเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจนถึง
สิ้นสุดวาระในการด ารงต าแหน่ง ซ่ึงบุคลากรต้องได้รับการประกันคุณภาพ อาจแยกได้เป็น ๔ องค์ประกอบ ดังนี้   

๑. การพัฒนาบุคลากร จะต้องได้รับการพัฒนาเป็นระยะ ตั้งแต่ได้รับการบรรจุใหม่ตลอดช่วงอายุ 
ของการรับราชการ ซึ่งการพัฒนาอาจจะท าได้หลายวิธี เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาด้วยตนเอง 
การศึกษาดูงานเป็นต้น เทศบาลต าบลต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาและลงทุนทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 

๒. การประเมินคุณภาพจากผลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้รับการประเมินอย่างยุติธรรม ในรูปแบบ 
คณะกรรมการ ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมการประเมินแบบมีส่วนร่วม 

๓. ความก้าวหน้าในต าแหน่ง หน้าที่การงาน จะต้องเป็นไปตามการประเมินผลคุณภาพงานถ้า 
หากคุณภาพออกมาดี ควรได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีขึ้น หากไม่เป็นที่พอใจให้ปรับเปลี่ยนงานที่ถนัดกว่าหรือ
กลับไปพัฒนาใหม่ 

๔. การตอบแทนและยกย่อง เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีจะสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร กับ 
ผลงานหรือคุณภาพงานที่ท าคุณประโยชน์ให้กับองค์กรและสังคม เป็นการปรับเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง ยกย่องเชิด 
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ชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล รวมถึงเป็นที่ยอมรับ
จากประชาชนทั่วไป   

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
การด าเนินการติดตามและประเมินผล เทศบาลต าบลท่ายางได้ปฏิบัติตามประกาศ 

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (และแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยได้ก าหนดระบบการติดตามและประเมินผล
การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล ดังนี้ 

๑) ผู้บังคับบัญชา หมั่นติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด และให้มีการรายงานผลการพัฒนาพร้อม 
ทั้งเผยแพร่ความรู้ให้บุคลากรในเทศบาลต าบลทราบ 

๒) ติดตามและประเมินผล โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ของเทศบาลต าบลท่ายาง ประกอบด้วย 

๑.  นายกเทศมนตรีต าบลท่ายาง   ประธานกรรมการ  
๒.  ปลัดเทศบาล      กรรมการ      
3.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    กรรมการ  
4.  ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
5.  ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ   
6.  นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการ                                            
โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาของบุคลากร ก าหนด 

วิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อนายกเทศมนตรี 

การประเมินผลการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมทุกครั้งจะต้องมีการประเมินผล เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมาท าการปรับปรุงหลักสูตรการ 

ฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังนี้  
๑. ให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมในกรณเีทศบาลต าบลจัดฝึกอบรมเองทุกครั้ง 
๒. ให้มีการบันทึกผลการฝึกอบรมทุกครั้งและน าข้อมูลไปใช้พิจารณาในการปรับต าแหน่ง 

หรือการปรับเปลี่ยนต าแหน่งของบุคลากรของเทศบาลต าบล 
๓. ให้มีการรายงานและบันทึกผลที่ได้ในกรณีที่ได้มีการส่งบุคลากรไปฝึกอบรมภายนอกองค์กร 

๑) ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาตามแบบที่ 
ก าหนด ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันกลับจากการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
จนถึงนายกเทศมนตรีต าบล  

๒) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล เพ่ือท าหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ ๑ 

๓) น าผลการติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ 
ก าหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป 

 
 

               (นายชัยธิศักดิ์   อ าลอย)      
                     นายกเทศมนตรีต าบลท่ายาง 



 

               
 
 
 
 


