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นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ และกิจกรรมต่าง ๆ 
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่ควบคุมและกากับการ ดา
เนินการ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร โดยยึดหลักของคุณธรรมในการดา
เนินการ ประกอบกับเป็นการผลักดันให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องมองบทบาทตนเองเลยออกไปจากกรอบ
ความคิดเดิมไปสู่บทบาท และกระบวนทัศน์ใหม่ ที่จะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ ความสัมฤทธิ์ผล 
และความเจริญที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับบุคลากรและองค์กร  

เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญและหลักการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารบุคคล ที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  
 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
มีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ทาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่รองรับ
ภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 (4) ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคล เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้  

1.นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง  
 เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้เครื่องมือ
ทางสถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในการวางแผนอัตรากาลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กร
ต่อไป 

2.นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  
 การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิด และการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ส าหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งข้าวให้
ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน ควบคู่
กับความเป็นคนดี การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของคณะกรรมการ
แผนอัตรากาลัง 3 ปี เพ่ือให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงาน รวมทั้งใช้



 
 

เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้น ๆ ประสบความส า เร็จในสาย
วิชาชีพ และจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป  

3.นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน  
 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยนาระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จากเป้าหมายของ
องค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินผลขีดความสามารถ
ต่าง ๆ Corporate Competency เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติของพนักงาน
และผู้บริหารเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  

4.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การสรรหา
และเลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล การรับสมัครพนักงานจ้าง) ระบบ
กระบวนการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมินขีดความสามารถและการ
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ  HIV 
ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์ ระบบบันทึกบัญชี ระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ นอกจากนั้น เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงได้ใช้ข้อมูลต่าง ๆ นี้ ไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจและ
การก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้องค์กรประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็น
การรองรับ Thailand 5.0 ต่อไป  

5.นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน  
 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงมีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ตามความ
รับผิดชอบ สอดคล้องกับความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมินและวิเคราะห์
ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความเป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินขององค์กร เพ่ือให้พนักงานได้รับผลตอบแทน สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 

6.นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร  
 เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารสมาชิก
สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ  2 ทาง เพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ แลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง น าเสนอแนวคิดใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงาน และ
น าผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริม
การทางานเป็นทีม โดยมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการท า งาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในปีที่ผ่านมาเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การ
จัดกิจกรรมท าความสะอาดในส านักงาน  และการจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับประชาชนทั่วไป 

  



 
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

รายการ ตัวช้ีวัด 
1. นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 1. ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวงในการ

วิเคราะห์อัตราก าลัง เพ่ือจัดท ากรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลในแต่
ละส่วนราชการและน าไปสู่การก าหนดจ านวน ประเภท และระดับ
ต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปีของเทศบาล
ต าบลทุ่งข้าวพวง 
2. มีการติดตาม   ประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี อย่าง
ต่อเนื่อง และน าไปสู่การก าหนดจ านวน ต าแหน่ง เพ่ิม หรือ ลดจ านวน
ต าแหน่ง เสนอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ เช่น 
การปรับปรุงต าแหน่งส าหรับพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
การขอเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง การปรับเปลี่ยนต าแหน่ง
พนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 

2. นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 
การสรรหาและคัดเลือก 1. มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของ

คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดก าหนด 
2. สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา การ
บรรจุและแต่งตั้ง ตามระเบียบ ประกาศ มติ ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
3. มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
4. มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
 

3. นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน 1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือ

ประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ 
เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
2. KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ของแต่ละ
ต าแหน่ง แต่ละกอง และแต่ละส่วน เพ่ือก าหนดเป็นเงื่อนไขในการ
คัดเลือกบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าใน
อาชีพและเป็นเงื่อนไขในการก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
3. ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผล
การปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้
ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่ละ
ต าแหน่ง และเป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วยผลงาน 
 



 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
4. นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้วยเทคโนโลยี 

1. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลของ
องค์กร 
3.  มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
4. มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
เกี่ยวกับบุคคลได ้
 

5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
สวัสดิการและผลตอบแทน 1. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการก าหนดเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
2. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
เงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ละการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 
3. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปีส าหรับพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.2558 ลงวันที่ 1 
เมษายน 2558 
4. ปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.ท. ด่วนที่สุด ที่ มท0809.3/ว27 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี 
5. ปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.3/ว 4805 ลงวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติวิธีการจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัล
ประจ าปีส าหรับข้าราชการครู หรือพนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
6. ปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.3/ว 2211 ลงวันที่ 
14 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการกรณีผู้มี



 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
สิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ
โควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7. ปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน สถ. ที่ ชม 0023.3/ว 17015 ลง
วันที่ 27 เมษายน 2562 เรื่อง แนวทางการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุง
การศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาส าหรับผู้เรียนโดยตรงและค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่ว ไปส าหรับสถานศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
8. ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562 
9. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสายงานการสอน ได้รับ
เงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.อบต. 
รับรอง 
10. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวน
เงินที่ปรับเพ่ิม ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2) 
11. ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
เชียงใหม่ เรื่อง การให้ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
อัตราค่าจ้างและจ านวนเงินที่ปรับเพ่ิมส าหรับต าแหน่งหรือคุณวุฒิที่ 
ก.พ. หรือ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ. 2557 
 

6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผู้พันภายในองค์กร 
การสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
ภายในองค์กร 

1. มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและกระบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้น
พ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร 
2. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาลที่
สะท้อนภาพการท างานขององค์กร เช่น กิจกรรม 5ส. , กิจกรรม Big 
Cleaning Day , จิตอาสา เพ่ือให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันจัดท า
กิจกรรม และเพ่ือสร้างบรรยากาศในการท างานบทบาทภารหน้าที่ สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของส านักงานให้บุคคลทั่วไปได้ทราบและเข้าใจ 



 
 

รายการ ตัวช้ีวัด 
3. ผู้บริหารได้จัดประชุมพนักงานเทศบาลเป็นประจ าทุก 3 เดือน 
เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นตลอดจนปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการยอมรับทบทวนและแก้ไขปัญหา
อันเป็นการสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร 
4. พนักงานเทศบาลทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและ
การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่เทศบาลต าบลทุ่งข้าวพวง
จัดขึ้น และท่ีจัดร่วมกันกับหน่วยงานอื่น และสามารถประยุกต์หลักธรรม
ต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
5. ผู้บริหารทุกระดับ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มี
ความผูกพันและอยู่กับองค์กรตลอดจนผู้บริหารทุกระดับเป็นต้นแบบ
และแสดงแบบอย่างท่ีดี 

 

ขั้นตอนการติดตามผลให้กระท าดังนี้  
 1. มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง  
 2. เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา  
 3. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้บังคับบัญชา 
แน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง  
 4. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงานทั้งในที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี และส่วนที่ยัง 
ต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือการ ปฏิบัติงาน
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจน ควรให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนา พนักงาน
เทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
ต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบ
ของแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลที่เทศบาลได้จัดท าขึ้น โดยให้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลมี
ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลนั้น 
 


