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      คำนำ 
 
  
 ตามที่ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงาน        
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล          
ลงวันที่  11 พฤศจิกายน 2545  ในหมวด 14  กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่  4             
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้กำหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่   
ให้ปฏิบัติ  โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไป   
ในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ
ส่วนตัว และด้านคุณธรรม จริยธรรม  นั้น 
 
 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหาร  
งานบุคคลของเทศบาล ข้อ 297  เทศบาลตำบลบางปลา จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
(ประจำปีงบประมาณ 25๖4-25๖6) ขึ้น โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี   
(ประจำปีงบประมาณ 25๖4-25๖6)  ของเทศบาลตำบลบางปลา และจัดทำให้ครอบคลุมถึงบุคลากร 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
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           ส่วนที่ 1  
     หลักการและเหตุผล 

 
1.  หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 

1.1 ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่ ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ
ต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทำงาน      
เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ  และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์การ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
 

1.2  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

           พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 11  ระบุ ดังนี้ 

 “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 
 “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง  ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่    จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีต
จนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติ
ราชการตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้
เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

  1.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
  2.  ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  3.  ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  4.  ต้องมีการสรา้งความมีสว่นร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลีย่นความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 



 
 
1.3  ประกาศ ก.ท.จ. สมุทรสาคร 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ในหมวด 14  
กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ส่วนที่  4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ได้กำหนดให้เทศบาล      
มีการพัฒนาพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ   โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา 5 ด้าน  ดังนี้ 
  1.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  2.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
  3.  ด้านการบริหาร 
  4.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  5.  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 
ในหมวด 14  กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบางปลา
จึงได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลขึ้น โดยให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล  และจัดทำ
ให้ครอบคลุมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลทั้งหมด 
 
1.4  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จุดแข็ง (Strengths) 
1.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละตำแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
2.  มีการกำหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
3.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
4.  มีจำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5.  ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนาทั้งด้าน 
     วชิาการและด้านพัฒนาบุคลากร 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาคส่วน 
    ราชการยังขาดความเชื่อมโยงเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน 
2.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบ  
     ต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
4.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     ขวัญและกำลังใจ ที่จะทำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่                       
ทุ่มเทกำลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) 
1.  นโยบายรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาและการแข่งขัน 
2.  กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการ -    
     ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน  
     เทศบาล ด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
3.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
4.  มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน  ทำให้เกิด  
     ความร่วมมือในการทำงานได้ง่าย     

ภัยคุกคาม (Threats) 
1.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
2.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 
 



 
 
1.5  ประเด็นที่ต้องพัฒนา 
  1. ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
  2. ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างพนักงานเทศบาลให้เป็นมืออาชีพ 
  3. บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
  4. พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
  5. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
  6. วางแผนบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสม 
  7. พัฒนาการกระจายอำนาจ 
  8. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

1.6  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
 

รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
1.  สำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- พนักงานทุกคน 
- นักทรัพยากรบุคคล 

2.  วิเคราะห์ปัญหา  และข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- หัวหน้าส่วนราชการ 

3.  พิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายใน  
จุดใดที่ต้องมีการฝึกอบรม  เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทำงาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

4.  จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี  ต่อคณะกรรมการ/คณะ
บุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

5.  จัดส่งบุคคลไปอบรม  และจัดทำเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- นักทรัพยากรบุคคล 

6.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคล
ที่ได้รับมอบหมา 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

7.  จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจำปี 

- นักทรัพยากรบุคคล 

8.  ประเมินผล - หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
- นักทรัพยากรบุคคล 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา 

บุคลากรไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และสำเร็จตามที่กำหนด 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น 

ของหน่วยงาน 
เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่สำเร็จตามกำหนด 

พิจารณาเปน็รายบุคคล  หรือระดับ
หน่วยงานภายในเทศบาล พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 

สำรวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจำเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามลำดับความจำเปน็ ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

จดัท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 

ก าหนดเน้ือหาของการฝึกอบรม 

ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 



 
 

ส่วนที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 
2.1  วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 1.  เพ่ือนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลตำบลบางปลา 
 2.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด  และการพัฒนาตนเอง  
               ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา 
 3.  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบางปลา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      มากที่สุด 
 4.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  1.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
  2.  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
  3.  ด้านการบริหาร 
  4.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
  5.  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

2.2   เป้าหมายของการพัฒนา 

 ๒.๒.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
       บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางปลา  อันประกอบด้วย พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ  
และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 

  ๒.2.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบางปลาทุกคน  ที่ได้เข้ารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
ส่วนที่ 3 

หลักสูตรการพัฒนา 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม  อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา นั้น  ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

 (1)  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายสำคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงานนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
 (2)  ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานด้านช่าง 
 (3)  ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เช่น      
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
 (4)  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ 



 
 
บุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เช่น มนุษยสัมพันธ์การทำงาน การสื่อสารและสื่อความหมาย 
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

(5)  ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เช่น 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

 จากการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในด้านการพัฒนาบุคลากร  รวมทั้งจากการวิเคราะห์      
จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT) ของการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลบางปลาแล้ว  สามารถสรุป
ประเด็นของการพัฒนาบุคลากร  และหลักสูตรการพัฒนาได้ดังนี้ 

 ประเด็นที่ต้องพัฒนา 

  1. ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
  2. ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างพนักงานเทศบาลให้เป็นมืออาชีพ 
  3. บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
  4. พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
  5. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
  6. วางแผนบริหารอัตรากำลังและปรับอัตรากำลังให้เหมาะสม 
  7. พัฒนาการกระจายอำนาจ 
  8. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

 หลักสูตรการพัฒนา 

  1. สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร 
   - หลักสูตรด้านการบริหาร 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
  2. สายงานผู้ปฏิบัต ิ
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละตำแหน่ง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  3. สายงานพนักงานจ้าง 
   - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละตำแหน่ง 
   - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  4   
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดำเนินการพัฒนา 

(แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล   ประจำปีงบประมาณ 25๖4- 25๖6) 

1. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

 เทศบาลตำบลบางปลา เป็นหน่วยดำเนินการเองหรืออาจดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
ราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจำเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ 
 1. การปฐมนิเทศ จะดำเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนการบรรจุเข้ารับ
ราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจ้างที่รับการการบรรจุแต่งตั้งใหม่ 
 2. การฝึกอบรม อาจดำเนินการโดยเทศบาลตำบลบางปลา หรือโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสมุทรสาคร สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืนตาม
ความเหมาะสม 
 3. การให้ทุนการศึกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยตั้งงบประมาณเพ่ือให้
ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 5 ข้อ 2 วรรคที่สี่  “ทุน หมายความว่า ทุนการศึกษาที่
ได้มาจากงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการศึกษาหรือพัฒนาองค์ความรู้ของผู้รับทุนในระดับ
ปริญญาตรีในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสตร์ สาขาการปกครองท้องถิ่น หรือหลักสูตรอ่ืนกับ
สถาบันการศึกษาที่มีข้อตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับปริญญาโท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนเพ่ือศึกษากับสถาบันการศึกษาใดของรัฐใน
หลักสูตรต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด  และตามหนังสือ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/1829  ลงวันที่ 15 กันยายน 2552  เรื่อง ซักซ้อมวิธีการ
ให้ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพ่ือให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือให้
ทุนการศึกษาจากฐานรายได้ทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำมาจัดทำงบประมาณตาม
ระเบียบว่าด้วยวิธีงบประมาณฯ ของปีงบประมาณที่ผ่านมา รายได้เกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
ให้ตั้งงบประมาณสำหรับเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 20 คน และปริญญาโทไม่เกิน 4 คน” 
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจดำเนินการโดยเทศบาล ก.ท.จ.สมุทรสาคร  
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 5. การสอนงานการให้คำปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนด้วยวิธีที่เหมาะสม ทำโดยหัวหน้างานหรือหัวหน้า
ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายทำการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 



 
 

 

 2. ระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 
ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 

ประจำปีงบประมาณ 25๖4 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

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

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ตำแหน่งสายงานผู้ปฏบิัติ 
 พนักงานจา้ง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ตำแหน่งสายงานบริหาร 

 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจา้ง 

3. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 
 

4.หลักสูตรด้านการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 

 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจา้ง 

 



 
 

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจำปีงบประมาณ 25๖4  (ต่อ) 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ข้อตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตำแหน่งสายงานบริหาร 

 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจา้ง 
7. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ข้อตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา              ตำแหน่งสายงานบริหาร 

 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจำปีงบประมาณ 25๖5 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

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

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ตำแหน่งสายงานผู้ปฏบิัติ 
 พนักงานจา้ง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ตำแหน่งสายงานบริหาร 

 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจา้ง 

3. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 
 

4.หลักสูตรด้านการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 

 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจา้ง 

 
 



 
 

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจำปีงบประมาณ 25๖5  (ต่อ) 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ข้อตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตำแหน่งสายงานบริหาร 

 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจา้ง 
7. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ข้อตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา              ตำแหน่งสายงานบริหาร 

 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจำปีงบประมาณ 25๖6 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

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

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ตำแหน่งสายงานผู้ปฏบิัติ 
 พนักงานจา้ง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ตำแหน่งสายงานบริหาร 

 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจา้ง 

3. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 
 

4.หลักสูตรด้านการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 

 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจา้ง 

 
 



 
 

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลบางปลา  อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจำปีงบประมาณ 25๖6  (ต่อ) 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ ระยะเวลาดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ข้อตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตำแหน่งสายงานบริหาร 

 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจา้ง 
7. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ข้อตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา              ตำแหน่งสายงานบริหาร 

 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ

 พนักงานจา้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 5 
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 

(ตามแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 25๖4-25๖6) 

 ใช้งบประมาณของเทศบาลตำบลบางปลา อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏใน  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 25๖4-25๖6  ดังนี้ 
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 300,000.- บาท 
 2.  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษา  ตามหนังสือที่ มท 0808.2/ ว.3137  
ลงวันที่ 17 กันยายน 2547  เรื่อง หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเพ่ือให้ทุนการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   ตั้งจ่ายไว้  10,000.-  บาท  
 3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าจ่าย
ในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งจ่ายไว้ 15๐,๐๐๐.- บาท 
 4. แผนงานศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท  และแผนงานการศึกษา (ก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา) รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 10๐,๐๐๐.- บาท 
 5. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา  ตั้งจ่ายไว้ 5๐,๐๐๐.- บาท แผนงานเคหะและชุมชน งาน
ไฟฟ้าถนน ตั้งจ่ายไว้ 50,000.- บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตั้ง
จ่ายไว้ 5,000.- บาท 
 ๖. แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้  6๐,๐๐๐.- บาท 
 ๗. แผนงานสาธารณสุข หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา  ตั้งจ่ายไว้ 20๐,๐๐๐.- บาท และแผนงานสาธารณสุขงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
ตั้งจ่ายไว้ 10,000.- บาท 
 8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ รายการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ตั้งจ่ายไว้ 20,00.- บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  6 
การติดตามประเมินผล 

1.  องค์กรติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
                ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ของเทศบาลตำบล 
บางปลา  ประกอบด้วย 
  1.  นายกเทศมนตรี          ประธานกรรมการ 
  2.  ปลัดเทศบาล                   กรรมการ 
  3.  รองปลัดเทศบาล                กรรมการ 
  4.  ผู้อำนวยการกองช่าง                         กรรมการ 
  5.  ผู้อำนวยการกองคลัง                                   กรรมการ 
  6.  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม             กรรมการ 
  7.  ผู้อำนวยการกองการศึกษา        กรรมการ 
  8.  นักทรัพยากรบุคคล                   กรรมการ/เลขานุการ 
 ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานเทศบาล  กำหนด
วิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดำเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  แล้วเสนอผล    
การติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตำบลบางปลาทราบ 
     ---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


