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ค าน า 
 
 

การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นั้น เทศบาลเมือง
สระแก้วพิจารณาจาก ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคลากรเกิดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติราชการตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทของเทศบาล โดยได้ก าหนด
หลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานใน
แต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
บทบาทและภารกิจของเทศบาลเมืองสระแก้วต่อไป 
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แผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
เทศบาลเมืองสระแก้ว 

---------------------------------- 

 

๑.หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจาก

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญต่อพัฒนาองค์กร จึงต้องมีการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับ
บุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการปฏิบัติงาน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ปัจจุบันการพัฒนา
บุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรขององค์กร ซึ่งการพัฒนา
จากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัย
เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะน าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมาพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน หรือพัฒนางานที่ตนเอง
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เทศบาลจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาบุคลากร ให้ทั่วถึงในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้มี
ความรู้ มีทักษะ ตามทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ การบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ มีความรอบรู้
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แบบมืออาชีพ รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้บุคลากรตระหนัก  ในบทบาทภารกิจหน้าที่ และสามารถใช้สิทธิ
หน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีกรอบนโยบายหลักในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ โดยยึดแนว
ทางการด าเนินงานตามระเบียบกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

๑.๑ เป็นการหาความจ าเป็นในการพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความ
จ าเป็น ที่จะต้องพัฒนาพนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนด        
ในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังของเทศบาล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไป       
ในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร      
และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

๑.๒ การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ หน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   ๑.๓ การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องมีการก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท              
การพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา      
๓ ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาล 

  ๑.๔ จดัท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนา 
พนักงานเทศบาล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ 
ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน เป็นกรรมการ หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลเมืองสระแก้ว จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ขึ้นเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการก าหนดแผนการพัฒนา
บุคลากร ลงในแผนพัฒนาเทศบาล เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง และได้จัดท าแผนพฒันาพนักงานเทศบาล ในการ 

 
 
 



   - ๒ - 
 

พัฒนาความรู้ พัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัดท าแผนการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ รวมถึงการให้พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการ 
แสดงความคิดเห็น การฝึกปฏิบัติในการคิดสร้างสรรค์ เพ่ือให้พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน
พัฒนาตนเอง มีวิธีการปฏิบัติงานตามกระบวนการท างานตามหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะน าเอามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง มาใช้อย่างจริงจัง 

 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการ
ท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และสามารถตอบสนองความต้องการของประชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2.2 เพ่ือให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคนได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม  

 
  ๓. เป้าหมายของการพัฒนา 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 

บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว อันประกอบด้วยพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงานทุกคน 

๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้วทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  
๔. วิสัยทัศน์การพัฒนา 
   

 “พัฒนาบุคลากร สู่องค์กรคุณภาพ” 
 
๕. ยุทธศาสตร์ 
 คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงาน ของเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้ว จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ โดยมีแนวทางการพัฒนา การด าเนินงาน/
กิจกรรม/โครงการ ที่ต้องด าเนินการ และตัวชี้วัดการด าเนินการ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



   - ๓ - 
  

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา การด าเนนิงาน/กจิกรรม/โครงการ ตัวชี้วัดการด าเนนิการ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชพี 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร - จัดท าฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ
คอมพิวเตอร ์

- มีฐานขอ้มูลบุคลากรเป็นปัจจุบัน
แยกเป็นหมวดหมู ่

- พัฒนาข้อมูลเส้นทางความก้าวหน้า
ของบุคลากร 

- มีการจัดท าแผนผังเส้นทาง
ความก้าวหน้าของบุคลากรในสาย
งานต่างๆ 

- มีแผนผังเสน้ทางความก้าวหน้าของ
บุคลากรในสายงานต่างๆ 

- จัดระบบการให้ความรู้เบ้ืองต้นหรือ
ความรู้พืน้ฐานการปฏิบัติงาน 

- มีการปฐมนิเทศเพือ่ให้ข้อมูล หรอื
ความรู้พืน้ฐานการปฏิบัติราชการ 
- มีการจัดท าคู่มอืส าหรับการ
ปฏิบัติงาน 

- มีการปฐมนิเทศพนกังาใหม่ 
- มีคู่มอืการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การวางแผนอัตราก าลังให้เหมาะสม
กับภารกิจ 

- ก าหนดโครงสรา้งและอัตราก าลัง
ให้เหมาะสมกับปริมาณงานภารกิจ 
และอ านาจหน้าทีข่องเทศบาล 

- จัดท าแผนอัตราก าลังพนกังาน
เทศบาล ลกูจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ให้เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ. 
สระแก้ว เรือ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล ลงวนัที่ 25 พฤศจกิายน 
2545 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 

- มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 
- แผนอัตราก าลังมีภาระค่าใช้จ่ายไม่
เกนิ 40 %  
- มีการปรับปรุงแผนอัตราก าลังให้
สอดคล้องและรองรับกับภารกิจ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การศกึษา ค้นคว้าและปฏิบัติงาน 

- พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เนต็ส านกังาน 

-  จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์ และ
อินเตอร์ภายในส านกังานเทศบาล 

- มีคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เนต็ใน
ส านักงานเทศบาล 

- พัฒนาให้เทศบาลเป็นองคก์รแห่ง
การเรียนรู ้

-  จัดให้มีคอมพิวเตอร์ไว้ส าหรับให้
บุคลากรใช้ส าหรับการศกึษา 
ค้นคว้า หรอืปฏิบัติงาน 

- มีคอมพิวเตอร์ส าหรับให้บุคลากร
ใช้ส าหรับศึกษา ค้นคว้า หรอื
ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาเกี่ยวกับความรู้งานใน
หน้าที ่

- พัฒนาเกี่ยวกับความรู้งานในหน้าที่ 
ทักษะเฉพาะต าแหนง่งานหรอืด้าน
การบริหาร 

-  จัดให้มีโครงการเกี่ยวกับการ
ปฐมนเิทศ การฝกึอบรม การศึกษา
ดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ
สัมมนา การสอนงาน การให้
ค าปรึกษา หรอืวิธกีารอืน่ที่
เหมาะสม โดยทีเ่ทศบาลด าเนนิการ
เอง หรือที่ส่วนราชการอื่นๆ
ด าเนนิการ 

- บุคลากรของเทศบาลจะตอ้งได้รับ
การพัฒนาเกี่ยวกับความรู้งานใน
หน้าที่อย่างน้อย 1 หลกัสูตร ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 80 ของแต่ละ
ประเภท 

ยุทธศาสตร์ 5 
การส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 

- พัฒนาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม -  จัดให้บุคลากรไดร้ับการฝึกอบรม 
การศกึษาดูงาน หรือวิธกีารอื่นที่
เหมาะสม โดยทีเ่ทศบาลด าเนนิการ
เอง หรือส่วนราชการอืน่ๆ
ด าเนนิการ เกี่ยวกับเรือ่งของ
คุณธรรมจริยธรรม 

- มีการจัดให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม การศกึษาดูงาน หรือ
วิธีการอืน่ทีเ่หมาะสม เกี่ยวกับ
เรื่องของคณุธรรม 

- บุคลากรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 50 

  - จัดท ามาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรมของพนกังานส่วนทอ้งถิน่ 

- มีการจัดท ามาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของพนกังานส่วน
ท้องถิ่น 
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๖. วิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการ 

วิเคราะห์แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาล  ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้
การอ่านผลการวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 
 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของบุคลากร เทศบาลเมืองสระแก้ว 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 บุ ค ล า ก ร ร ะ ดั บ บ ริ ห า ร มี ค ว า ม รู้

ความสามารถท่ีหลากหลายด้าน และมี
ประสบการณ์ในการท างานค่อนข้างสูง 

 มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพ 
อ่อนน้อม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

 มีความขยันและอดทน 
 เป็นคนรุ่นใหม่ ท่ีมีความทันสมัย และ

พร้อมท่ีจะปรับตัวเพื่อรองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

 บุคลากรภายในองค์กรส่วนใหญ่มีระดับ
การศึ กษาค่ อนข้ า งสู ง  คื อ  ร ะ ดับ
ปริญญาตรี และปริญญาโท 

 เทศบาลเมืองสระแก้ว จัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการปฏิบัติ
ราชการ 

 บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเมืองสระแก้ว
เป็นอย่างดี 

 

 ขาดความการแสดงออกทางความคิด และ
ขาดการตัดสินใจในการท างาน 

 ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 
และการประยุกต์ใช้ความรู้ความสามารถทีมี
อยู่เพื่อการท างานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้าน IT 

 ทัศนคติเชิงลบในการท างาน ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความเครียด และเกิดความวิตกกังวล 

 ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
ท างาน รวมถึงการไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

 ขาดกา ร เ รี ยนรู้ ใ น วัฒนธร รมองค์ ก ร            
ขาดจิตส านึกรักองค์กร และขาดความเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเอง 

 ขาดทักษะในการเจรจา และติดต่อสื่อสาร
เพื่อเชื่อมการท างานระหว่างบุคคลกับบุคคล 

 งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการ
พัฒนาคน 

 บุคลากรขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติตน 
 บุคลากรขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ

พัฒนาการท างาน 
 บุคลากรในระดับปฏิบั ติยังขาดความรู้               

ในข้อระเบียบปฏิบั ติ  หรือหลักปฏิบั ติ
ราชการ 

 งบ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร                  
ไม่เพียงพอ และไม่ได้ถูกน ามาใช้เพื่อการ
พัฒนาอย่างตรงจุดและตรงกลุ่มเปูาหมาย 

 ขาดการบูรณาการในการพัฒนาบุคลากร
อย่างเป็นระบบ 
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของบุคลากร เทศบาลเมืองสระแก้ว 
โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threat) 

 ระดับการศึ กษาที่ สู ง ขึ้ นของคนใน
ปัจจุบัน เป็นโอกาสให้เทศบาลสามารถ
รับบุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความรู้ 
ความสามารถได้เพ่ิมมากข้ึน 

 วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ให้ความส าคัญ 
และเล็งเห็นถึงสภาพปัญหา จุดอ่อนและ
อุปสรรคของการพัฒนาพนักงาน ซึ่งจะ
เอ้ือต่อการให้ความสนับสนุนในแนว
ท า ง ก า ร พั ฒ น า พ นั ก ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

 เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่มี
ความทันสมัยเ อ้ือต่อการค้นคว้ าหา
ความรู้  เ พ่ือการ พัฒนาตนเองของ
พนักงาน รวมถึงเป็นอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่คล่องตัวยิ่งขึ้น 

 ส านักงาน ก.ท.  เปิดโอกาสให้ส่ วน
ราชการจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้ด้วยตนเองมากข้ึน 

 มี สถ าบั น กา รศึ กษาและสถาบั นที่
เ ชี่ ย ว ช าญ  ทั้ ง หน่ ว ยง านภายนอก 
หน่วยงานภายใน และต่างประเทศเป็น
ช่องทางในการพัฒนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 การปรับบทบาทของภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อ
นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรให้ต้อง 
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

 ก า ร เ ห็ น ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร จั ด
การศึกษามากขึ้น อาทิ การส่งเสริมให้
บุคลากรทางการศึกษาได้รับงบประมาณ
เงิน อุดหนุนทั่ ว ไป  และเงิน อุดหนุน                
เฉพาะกิจ ได้แก่ เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก
ส่งผลต่อการพัฒนาครูภายในศูนย์ฯ ให้มี
ความรู้มากยิ่งขึ้น  

 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองที่รวดเร็ว ท าให้การพัฒนา
พนักงาน/บุคลากรไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

 ข้อจ ากัดในด้านการก าหนดอัตราค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาบุคลการ ซึ่งมีการปรับให้ตรง
กับอัตราก าลัง 

 ส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความส าคัญต่อการ
พัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ท าให้ศักยภาพ
ของบุคลากรไม่เท่าเทียมกัน ยากแก่การ
ท างานร่วมกัน 

 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองที่รวดเร็ว ท าให้การพัฒนา
บุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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7. หลักสูตรการพัฒนา 
 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองสระแก้ว เห็นสมควรให้จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร โดยให้มีขอบเขต เนื้อหาครอบคลุมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และงบประมาณในการพัฒนา 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้มีความสอดคล้องกับต าแหน่ง และระดับต าแหน่งในแต่
ละสายงานที่ด ารงอยู่ในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 

๒. ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้  
ความสามารถในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ดังนี้  

(๑) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
8. วิธีการพัฒนาพนักงาน 
 เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ก าหนดวิธีการพัฒนาพนักงาน ดังนี้ 

- เทศบาลด าเนินการเอง 
- เทศบาลด าเนินการร่วมกับส่วนราชการ 
- เทศบาลด าเนินการร่วมหน่วยงานอื่น 
- ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นด าเนินการ 

โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 
 - การปฐมนิเทศ 
 - การฝึกอบรม 
- การศึกษา หรือดูงาน 
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
- การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
- วิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
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9. ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
 ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในระหว่างปีงบประมาณ 25๖๑ – 25๖๓ 
หลักสูตรการ

พัฒนา 
วิธีด าเนินการ* หน่วยงานด าเนินการ* 

ระยะเวลาด าเนินการ* 
หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
๑. หลักสูตรความรู้
พื้นฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

๑.การปฐมนิเทศ 
๒.การฝึกอบรม 
๓.การศึกษาหรอืดูงาน 
๔.การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา 
๕.การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 
๖.วิธีการอื่นที่เหมาะสม 

เทศบาลด าเนินการ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 

             

๒. หลักสูตรการพัฒนา
เกี่ยวกบังานในหน้าที่
รับผิดชอบ 

๑.การฝึกอบรม 
๒.การศึกษาหรอืดูงาน 
๓.การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา 
๔.วิธีการอื่นที่เหมาะสม 

เทศบาลด าเนินการ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 

             

๓. หลักสูตรความรู้และ
ทักษะเฉพาะของงานใน
ต าแหน่ง 

๑.การฝึกอบรม 
๒.การศึกษาหรอืดูงาน 
๓.การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา 
๔.วิธีการอื่นที่เหมาะสม 

เทศบาลด าเนินการ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 

             

๔. หลักสูตรด้านการ
บริหาร 

๑.การฝึกอบรม 
๒.การศึกษาหรอืดูงาน 
๓.การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา 
๔.วิธีการอื่นที่เหมาะสม 

เทศบาลด าเนินการ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 

             

๕. หลักสูตรด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

๑.การฝึกอบรม 
๒.การศึกษาหรอืดูงาน 
๓.การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา 
๔.วิธีการอื่นที่เหมาะสม 

เทศบาลด าเนินการ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ส่วนราชการหรอืหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 

             

หมายเหตุ * หมายถึง ให้พิจารณาเลือกวิธีการ การด าเนินการ และช่วงเวลาตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการบริหารและสถานะทางการคลัง ของแต่ละปีงบประมาณ
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10. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑ – 256๓ 
 
11. การติดตามและประเมินผล 
 เทศบาลเมืองสระแก้ว จะจัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพื่อให้ทราบถึงความส าเร็จของการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีกรประเมินผล ดังนี้ 

๑2.๑ ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับการส่งตัวเข้ารับการพัฒนา ต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา ภายใน 30 
วัน นับแต่วันกลับจาการอบรม/สัมมนา/ฝึกปฏิบัติ เพ่ือรายงานผลต่อนายกเทศมนตรี 

๑2.๒ ก าหนดให้มีการใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน – หลัง และแบบสอบถาม/แบบทดสอบ 
เพ่ือติดตามผลการประเมินภายหลังจากการพัฒนา/หรือการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

๑2.๓ ขอรับทราบผลการประเมินจากหน่วยงานผู้ด าเนินการ หรือตรวจสอบจากเอกสาร หนังสือ
รับรองหรือใบประกาศนียบัตร ฯลฯ 
 
๑๒. แนวทางการพัฒนาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว 
 

เทศบาลเมืองสระแก้วก าหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ทุกต าแหน่ง ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลัง 3 ปีของเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยก าหนดให้ต้อง
พัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
   1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป  
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
   2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง เป็นต้น 
   3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
   4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี  ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน การสื่อสารและสื่อ
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
   5. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เป็นต้น 

  
 
 



  - ๙ - 
 

   หลักสูตรการพัฒนาแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลาย
หลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง ดังนี้ 
   1. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   2. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
   3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
   4. หลักสูตรด้านการบริหาร 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   การพัฒนานอกจากจะพัฒนาความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของ
งานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว องค์การ
บริหารส่วนต าบลตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือ การพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้น 
เทศบาลเมืองสระแก้วจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยก าหนดแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึดมั่นหลักธรรมมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
เป็นหลัก กล่าวคือ 
   1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผย โปร่งใส ในการท างาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถ
เข้ามาตรวจสอบการท างานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอ่ืน ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ       
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างานใน
แนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโย
การท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
   2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ
ตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้อง
รอให้เข้ามาติดต่อขอรับบริการ หรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ภาครัฐ และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทั้ง
อ านวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการเพ่ือให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชน
สามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลาย
ช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต่อมาด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ  
เป็นต้น 
            3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์
ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบ
โต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
  โดยวิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ 

  1. การปฐมนิเทศ จะด าเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 
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  2. การฝึกอบรม อาจด าเนินการโดยเทศบาลเมืองสระแก้วเอง หรือคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสระแก้ว ส านักงานปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้วหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  

  3. การศึกษา หรือดูงาน อาจด าเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาหรือดูงานที่อยู่ในความ
สนใจและเก่ียวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล รวมทั้งเทศบาลจะสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือให้ทุนการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  

  4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสระแก้ว หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

  5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
  6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
  7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

   ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
เมืองสระแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563       
 

๑๓. บทสรุป 
 

การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลเมืองสระแก้ว สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข 
เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ตลอดจน
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การ
พัฒนาบุคลากรบางต าแหน่ง ที่จ าเป็นไดร้ับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็น อาจ
ต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอน
งานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ   

 

๑๔. ประกาศคุณภาพจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล  

 เทศบาลเมืองสระแก้วได้ประกาศคุณภาพ  จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง  ดังนี้      
 ๑. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
 ๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

 ๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 ๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 ๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

   ทั้งนี้ การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
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