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ค าน า 

 การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพ 
ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงานและการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากรทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบ
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธการปฏิบัติ
ราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็น
พนักงานเทศบาลที่ดี มีคุณธรรม โดยได้ก าหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติงาน พัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง การบริหารงาน ตลอดจนคุณธรรมและ
จริยธรรม เป็นต้น 

 คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 ด าเนินการ รวมทั้ง ได้ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งต่างๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

หลักการและเหตุผล 

1. หลักการและเหตุผลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.1 ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

ภายใต้กระแสแห่งการปฏิบัติระบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ 
จัดการยุคใหม่ ผู้น าหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่ างๆ 
โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพื่อแสวงหารูปแบบ
ใหม่ๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้
ภายในองค์กรเพ่ือให้องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม 

1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา  

11 ระบุดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานเทศบาลในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ 
จาการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนที่ว่างไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อ เนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการ
สร้างความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นหลักการว่า ส่วนราชการ
ต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ                               

ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
3 ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของพนักงานเทศบาล เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถใน
วิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และมีคุณธรรม 

4 ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่พนักงานเทศบาล ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกันเพื่อการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 
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 1.3 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

  ข้อ 288 – 362 ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
เทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ควบถ้วน
ตามหลักสูตรที่ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม
การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระท าได้ 

  ทั้งนี้ เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.
จังหวัด) ก าหนดเป็นหลักสูตรและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
ต่อไปการพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธการพัฒนาอ่ืนๆ 
ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) จังหวัดนราธิวาส หรือส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.จังหวัด) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วน
ราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ 

 1.4 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนราธิวาส เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ข้อ 299 ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามกรอบของแผน
อัตราก าลังของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา นั้น 

  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา จึงได้หาความจ าเป็นการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล
และฐานต าแหน่ง ตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาตลอดจนความ
จ าเป็นด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตาขึ้น 
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ส่วนที่ 2  
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

1. วัตถุประสงค์การพัฒนา 
 1.1 เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
          1.2 เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเองให้     
เกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา 
 1.3 เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด 
 1.4 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบคุลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  1) ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  2) ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  3) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  4) ด้านการบริหาร 
  5) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2. เป้าหมายการพัฒนา 
 2.1 พนักงานเทศบาลที่บรรจุใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
 2.2 พนักงานเทศบาลได้รับการพัฒนาเกี่ยงกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 2.3 พนักงานเทศบาลได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปี 
 2.4 พนักงานเทศบาลได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อปี 
 2.5 มีการจัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรม หรือส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
3. ยุทศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของพนักงานเทศบาล 
 การก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบูเก๊ะตา โดยก าหนดขึ้นจากการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1  : การก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างกลุ่มผู้น าและองค์การ สุจริตธรรม ที่มี
ศักดิ์ศรี (Organization lntegrity)  
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกย่องบุคลากร / ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
  กิจกรรมที่ 1 ก าหนดเกณฑ์และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ท างานตามหลักธรรมาภิบาล
และสร้างเป็นผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
  กิจกรรมที่ 2 จัดการความรู้ และกรณีศึกษา (Knowledge Management) จากผู้น าเหล่านี้ 
ทั้งงานที่ผ่านมาและโครงการที่ก าลังด าเนินเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรอ่ืนๆ 
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  กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรี (Organiztional Integrity) 
  กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรการและมาตรฐานองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีเป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  กิจกรรมที่ 2 ค้นหาตัวอย่างโครงการนวัตกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และ            ธรร
มาภิบาลจากส่วนราชการต่างๆ เพ่ือประมวลเป็นตัวอย่าง และน ามาศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป 
         กลยุทธ์ที่ 1.3 ก าหนดมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่น 
  กิจกรรมที่ 1 ก าหนดมาตรฐานและแนวทางการท างานของนักการเมืองท้องถิ่น แล้วเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ สร้างทักษะ และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ 
 กลยุทธ์ที่ 2.1 ปลูกจิตส านึกผ่านพระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท 
  กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการเรียนรู้จากพระราชกรณีกิจ 
พระราชจริยวัตร และพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการ รวมถึงการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่
ประยุกต์ความเข้าใจดังกล่าว 
  กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาล และหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงให้
เป็นหลักสูตรส าหรับอบรมบุคลากรทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาภาคบังคับแก่บุคลากรทุกระดับ 
  กิจกรรมที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรทุกระดับ (Training Roadmap) เพ่ือให้
ท างานได้ตามหน้าที่รับผิดชอบและประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่เน้นการพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมอย่างเดียว แต่
เน้นระบบการมอบหมายงาน การสอนงาน (Coaching) ฯลฯ 
  กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการฝึกอบรมด้านจริยธรรมอย่างเข้ม เข้มเป็นการพัฒนาภาคบังคับ
โดยเฉพาะเรื่อง 

 กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับงาน 

 ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการทีคุณธรรม จริยธรรมสามารถ
ตัดสินใจกระท า หรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่าง ได้อย่างเหมาะสม 

 การบริหารความขัดแย้งและยึดมั่นในอุดมการณ์ 

 การสร้างความพึงพอใจกับประชาชน 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบในต าแหน่งผู้บริหาร ทั้งนี้ การพัฒนา
บุคลากรรุ่นใหม่ดังกล่าวมุ่งเน้นสร้างคนเก่ง พัฒนาคนดีที่มีคุณธรรม และจริยธรรมเข้าสู่ระบบ
ราชการยุคใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สร้างศูนย์กลางในการวิจัย ส ารวจ ให้ค าปรึกษา แนะน า และข้อมูลข่าวสารด้านธรรมาภิบาล 
  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบให้ค าปรึกษา แนะน าด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรทั้งระบบ 
  กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และวิธีการปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Pracities) ใน   

ด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในองค์กร 
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กลยุทธ์ที่ 2.4 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรอย่างเข้มข้น 
  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาและปฐมนิเทศบุคลากรเฉพาะเรื่อง 

 ปลูกฝังปรัชญาการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีดี 

 ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 

 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

 เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จ าเป็น 
กลยุทธ์ที่ 2.5 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและโครงการพัฒนาเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสู่มาตรฐานสากล 
  กิจกรรมที่ 1 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและสู่
มาตรฐานสากล 
  กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาและดูงานอย่างเข้มข้นเพ่ือรองรับประชาคมเซียนและสู่
มาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 กลยุทธ์ที่ 3.1 ปรับปรุงแนวทางและกฎระเบียบในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึดหลัก    
ธรรมาภิบาล 
  กิจกรรมที่ 1 การน าเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมมาก าหนดไว้ในกระบวนการของการแต่งตั้ง
หรือเลื่อนเข้าสู่ต าแหน่งบริหารในทุกระดับของหน่วยงาน โดยให้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 
  กิจกรรมที่ 2 ปรับแนวท่งทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วนของการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้าย 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 ขับเคลื่อนจรรยาบรรณบุคลากรไปสู่การปฏิบัติ 
  กิจกรรมที่ 1 จัดท าและผลักดันให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณขององค์กร 
  กิจกรรมที่ 2 ก าหนดให้มีการบังคับใช้และบทลงโทษสู่ผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับและวินัยข้าราชการอย่าง
ชัดเจน 
 กลยุทธ์ที่ 3.3 ขับเคลื่อนระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร 
  กิจกรรมที่ 1 จัดท าและผลักดันให้มีการเอ้ือประโยชน์ให้แก่บุตร / ครอบครัวพนักงานส่วน
ท้องถิ่นท่ีเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างการมีส่วนร่วมในระบบสนับสนุนและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 4.1 เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
  กิจกรรมที่ 1 ก าหนดแนวทางและประเด็นที่สามารถเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การก าหนดนโยบาย 
  กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ รวมถึงระบบการรับฟังข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตของหน่วยงาน (Whistleblower) 
  กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงระบบและแนวท่งการตรวจสอบ ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน 
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 กลยุทธ์ที่ 4.2 เปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมและการติดตามสถานการณ์การ
ท างานของเทศบาล 
  กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการรวมตัวของภาคประชาชนและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ท างานร่วมกันที่เข้มแข็ง ทั้งแนวแนวดิ่งและแนวราบ รวมถึงการสร้างพลังมวลชนในพื้นท่ีที่เข้มแข็ง 
  กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมภาคประชาชน ภาคประชาสังคม กลุ่มต่างๆ และหน่วยงานอ่ืน เข้าร่วมเป็น
กรรมการ อนุกรรมการในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือเข้าร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาชุมชนและตรวจสอบการถ่วงดุลการบริหารจัดการภาครัฐ 
  กิจกรรมที่ 3 การให้ผู้น าศาสนาหรือศาสนาสถาน เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององค์กร 
4. การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากร 
 เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนการพัฒนาสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ จ าเป็นต้องศึกษา
ทราบถึงทิศทาง หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยสังเขป รวมทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการก าหนดระบบการพัฒนาบุคลากรของจังหวัดอย่างทั่วถึงตรงตามเป้าหมาย
พัฒนาเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง (Strengths : S) 
  1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของตน 
  2. บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุ่งเน้นผลส าเร็จ 
  3. เทศบาลจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
  4. บุคลากรท างานเป็นทีมได้ดี 
  5. บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
  6. บุคลากรมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  7. การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม 
  8. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของบุคลากร 
  9. งานบริหารบุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและใช้เวลาเหมาะสม 
  10. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความทันสมัย และสามารถใช้
งานได้อย่างประสิทธิภาพ 
  11. เทศบาลจัดสภาพแวดล้อมทีเอ้ือต่อการปฏิบัติราชการ 
  12. เทศบาลมีการจัดสิ่งจูงใจที่ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติราชการให้บรรลุประสิทธิผล 
  13. บุคลากรในเทศบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันทั้งผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
  14. บุคลากรมีความเข้าใจ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของเทศบาลเป็นอย่างดี 
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 จุดอ่อน (Weaknesses : W)  
  1. บุคลากรขาดการพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม ขาดจิตส านึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
  2. การสรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้งยังมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ 
  3. การด าเนินการทางวินัยต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานต่ าหรือมีศักยภาพน้อยยังไม่จริงจัง 
  4. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานยังไม่ได้มาตรฐาน 
  5. เทศบาลไม่มีการก าหนดสายทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  6. เทศบาลไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
  7. การพัฒนาบุคลากรไม่ครอบคลุมทุกระดับ 
  8. บุคลากรขาดการท างานเชิงบูรณการ 
  9. ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานยังใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มากกว่า
ใช้ผลส าเร็จของงาน 
  10. ขาดการสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและผูกพันในการปฏิบัติ
ราชการ 
  11. บุคลากรของเทศบาล มีการโอนย้ายบ่อย 
  12. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติราชการเชิงรุกและไม่ใช้ความส าคัญกับการปฏิบัติต่อ
บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน 
  13. เทศบาลขาดการติดตามประเมินผลด้านก าลังคนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  14. บุคลากรขาดการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
  15. ผู้บริหารทุกระดับยังได้รับการพัฒนาน้อย 
  16. เทศบาลให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรไม่มากพอ 
  17. ไม่มีการวางแผนก าลังคนที่เป็นระบบ เพ่ือทดแทนก าลังคนที่ขาดแคลน 
  18. เทคโนโลยีสารสนเทศด้านก าลังคนยังถูกน ามาใช้ไม่เต็มศักยภาพ 
  19. บุคลากรยังมีสมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
  20. เทศบาล ยังคงประสบปัญหาการทุจิต และประพฤติมิชอบ 
  21. บุคลากรยังขาดความเข้าใจการบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ 
  22. เทศบาล ขาดความสร้างและส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 โอกาส (Oppotuities : O) 
  1. การปฏิรูประบบราชการ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหาร ท าให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 
  2. ระบบการประเมินผลงานและการให้รางวัล ท าให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
  3. ระบบการบริหารงานเชิงบูรณการท าให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความคล่องตัวขึ้น 
  4. การปรับระบบโครงสร้างต าแหน่งใหม่เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่
บุคลากร และท าให้บุคลากรท างานได้ตรงกับความรู้ความสามารถของตน 
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  5. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการท างานของท้องถิ่น ส่งผลให้การ
บริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส 
  6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสให้บุคลากรสามารถสื่อสารและท าความเข้าใจกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7. ความก้าวทางเทคโนโลยี ท าให้การพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 
  8. นโยบายรัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้พัฒนาบุคลาการท้องถิ่นมากข้ึน 
  9. การปรับบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้บุคลากรต้องมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
  10. ประชาชนมีความต้องการบริการที่มีคุณภาพ ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 
 
อุปสรรค (threst : T) 
  1. การเมืองเข้ามาแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง การเลื่อน ย้ายบุคลากรทุกระดับ ท าให้การวาง
อัตราก าลังไม่เหมาะสมกับภารกิจ 
  2. ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง ท าให้เทศบาลขาดแคลนบุคลากรในบาง
สาขา 
  3. กฎหมายหลายฉบับล้าสมัยไม่เอ้ือต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ 
  4. รัฐบาลจัดสรรงบประมาณด้านบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและสร้างสิ่งจูงใจ 
  5. ส่วนราชการต่างๆ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรแตกต่างกัน ท าให้ศักยภาพของ
บุคลากรไม่เท่าเทียมกัน ยากแก่การท างานร่วมกัน 
  6. การยึดระเบียบการบริหารบุคคล ท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
เทศบาล 
  7. ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกต่างกันระหว่างท้องถิ่นและส่วนภูมิภาค เป็นอุปสรรคต่อ
การโอนย้ายบุคลากร 
  8. การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่รวดเร็ว ท าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
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ส่วนที่ 3 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
ล าดับ หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 

1 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาด้านความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 
ระเบียบกฎหมาย นโยบายที่ส าคัญ
ของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของ
งาน นโยบายต่างๆ เป็นต้น 

2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ การพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น 

3 ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง การพัฒนาความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่ง
ต าแหน่งใดโดยเฉพาะ 

4 ด้านการบริหาร การพัฒนาในรายละเอียดที่
เกี่ยวกับการบริหารและการบริหาร
ประชาชน เช่น ในเรื่องการ
วางแผน การมอบหมายงาน การ
จูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

5 ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข 
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ส่วนที่ 4 

วิธีการ ระยะเวลาด าเนนิการและงบประมาณในการพัฒนา 

วิธีการ
พัฒนา 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

1. การ
ปฐมนิเทศ 

1.1 โครงการ
ปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ 

- เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เทศบาลและ
บทบาทหน้าที่ 

ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติการ 

เท่ากับจ านวน
ของพนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้างที่
ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561 - 2563 

พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้างที่
ได้รับการบรรจุ
ใหม่มีความรู้
ความเข้าใจและ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-หน่วยงาน
ภายนอก 
-ส่วนราชการอ่ืน 
-ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2. การ
ฝึกอบรม 

2.1 โครงการฝึกอบรม
ในสายงานผู้บริหาร
ตามแผนการ
ด าเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น 

-เพ่ือพัฒนา
ความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ท างานของ
ผู้บริหาร 

อ านวยการ
ท้องถิ่น  

บริหารท้องถิ่น 

พนักงาน
เทศบาลสายงาน
ผู้บริหารทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561-2563 

พนักงาน
เทศบาลสายงาน
ผู้บริหารมี
ความรู้และ
วิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

-สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
-ส่วนราชการอ่ืน 
-หน่วยงาน
ภายนอก 
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วิธีการพัฒนา แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

 2.2 โครงการฝึกอบรม
สายงานผู้ปฏิบัติตาม
แผนการด าเนิน
ฝึกอบรมบุคลากร
ท้องถิ่น 

- เพ่ือพัฒนา
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่ในหน้าที่
รับผิดชอบ 

ทุกระดับ พนักงาน
เทศบาลสายงาน
ผู้ปฏิบัติทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561-2563 

พนักงาน
เทศบาลสายงาน
ผู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากข้ึน 

-สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 
-ส่วนราชการอ่ืน 
-หน่วยงาน
ภายนอก 

 2.3 โครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม 

-เพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน
เทศบาล 

ทุกระดับ พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน
จ้างทุกคน 

30,000 ปีงบประมาณ 
2561-2563 

พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้างมีคุณธรรม
และจริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
เพ่ือบริการ
ประชาชนและ
สามารถด าเนิน
ชีวิตได้อย่างปกติ
สุข 

-กองการศึกษา 
-ส่วนราชการอ่ืน 
-หน่วยงาน
ภายนอก 

3. การศึกษา
หรือดูงาน 

3.1 โครงการศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 

-เพ่ือน าความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ้างประจ า
และพนักงาน
จ้างทุกคน 

200,000 ปีงบประมาณ 
2561-2563 

พนักงาน
เทศบาลและ
ลูกจ้างประจ า
ได้รับวิสัยทัศน์
ใหม่ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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วิธีการ
พัฒนา 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

4. การ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
หรือการ
สัมมนา 

4.1 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติ/สัมมนาเพื่อ
ประสิทธิภาพบุคลากร
ในส านักปลัดเทศบาล 

-เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน
จ้างสังกัดส านัก
ปลัดเทศบาล 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561-2563 

บุคลากรสังกัด
ส านัก
ปลัดเทศบาล มี
ความรู้ ความ
เข้าใจ ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานที่
ด าเนินการ 

 4.2 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองคลัง 

-เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงาน
เทศบาลสังกัด
กองคลังทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561-2563 

บุคลากรของกอง
คลัง มีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
การปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานที่
ด าเนินการ 

 4.3 โครงการการ
ประชุมเชิงปฏิบัติ/
สัมมนาเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร
ในกองช่าง 

-เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงาน
เทศบาลสังกัด
กองช่างทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561-2563 

บุคลากรของกอง
ช่าง มีความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานที่
ด าเนินการ 

 4.4 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในกอง
สาธารณสุขฯ 

-เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงาน
เทศบาลสังกัด
กองสาธารณะ
สุขฯ ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561-2563 

บุคลากรของกอง
สาธารณสุขฯ มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานที่
ด าเนินการ 
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วิธีการ
พัฒนา 

แผนงาน / โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ ระดับ จ านวน 

 4.5 โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ/สัมมนา
เพ่ิมประสิทธิภาพ
บุคลากรในกอง
การศึกษา  

-เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน 

ทุกระดับ พนักงาน
เทศบาลสังกัด
กองการศึกษา
ทุกคน 

เป็นไปตาม
รายจ่ายของแต่
ละหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
2561-2563 

บุคลากรของกอง
การศึกษา มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น 

ทุกส่วนราชการ
และหน่วยงานที่
ด าเนินการึ 

 4.6 โครงการประชุม
ประจ าเดือนบุคลากร
ในหน่วยงาน 

-เพ่ือซักซ้อม
ทบทวน และวาง
แนวทางการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ทุกระดับ พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน
จ้างทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
2561-2563 

สามารถวางแนว
ทางการปฏิบัติได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ส านัก
ปลัดเทศบาล 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองสาธารณสุข
ฯ 
-กองการศึกษา 

5. การ
สอนงาน 
การให้
ค าปรึกษา
หรือ
วิธีการอ่ืน 

5.1 โครงการ
สนับสนุนการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท 

-เพ่ือยกระดับ
ความรู้ของ
บุคลากร 

ทุกระดับ พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน
จ้างทุกคนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

- ปีงบประมาณ 
2561-2563 

สามารถน าความรู้
ที่ได้รับมาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้
อย่างกับต าแหน่ง 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 5.2 โครงการอื่นๆ ที่
สามารถก าหนดได้
ภายหลังตามความ
จ าเป็นและสถานการณ์ 

-เพ่ือรองรับ
นโยบายที่ได้รับ
มอบ 

ทุกระดับ พนักงาน
เทศบาล
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงาน
จ้างทุกคน 

- ปีงบประมาณ 
2561-2563 

- - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


