
 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลทุงงทอง 

1. ด้านการจัดท าแผนอัตราก าลัง  
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ด่วนมาก ท่ี มท 0809.2/ว 53 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม  
2560 เรื่อง การจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 

2. ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่องมาตรฐานท่ัวไป  
เกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวด)  ก าหนด 
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวน เท่าใด  
ให้ค านึงถึง ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพ ของงาน ปริมาณ 
ตลอดจนท้ัง ภาระค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล , อบต.) ท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ., เทศบาล, อบต.)  จัดท าแผนอัตรากาลังของ  ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลาง  ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

3. คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ ประกาศ 
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล , อบต.) จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นกรอบใน การ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอคณะกรรมการข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ., เทศบาล, อบต.) แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังวิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. , เทศบาล , อบต.) วิเคราะห์ความต้องการกาลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากาลัง 3 ปี 

หลักการและเหตุผล 
1. วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้เทศบาลต าบลทุ่งทอง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่ีเหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
- เพื่อให้เทศบาลต าบลทุ่งทอง มีการก าต าแหน่ง การจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอ านาจ

หน้าท่ีของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
          /เพื่อให้....... 



 
- 2 - 

- เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.จังหวัด) สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งพนักงานเทศบาลและลูกจ้างว่าถูกต้องหรือไม่ 

- เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
- เพื่อให้เทศบาลต าบลทุ่งทองสามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งต้ังข้าราชการ เพื่อให้การ 

บริหารงานของ เทศบาลต าบลทุ่งทอง เกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต่อ ภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี  
และยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การปฏิบัติ ภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็น อย่างดี 

- เพื่อให้เทศบาลต าบลทุ่งทองสามารถควบคุม ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามท่ี 
กฎหมายก าหนด 

2. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี  คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของ
เทศบาลต าบลทุ่งทอง  ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง เป็นประธาน  หัวหน้าส่วนราชการเป็น
กรรมการและมีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิน่ 1   คน เป็น เลขานุการ  จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี โดยให้มี
ขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

     2.1  วิเคราะห์ ภารกิจ อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ตลอดจนกฎหมายอื่น ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
อ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล และสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

     2.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตาม
อ านาจหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดชัยภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     2.3  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ 
ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณ ภาพของงาน รวมท้ังสร้างความกาวหน้าในสายอาชีพของกลุ่ม
งานต่าง ๆ 

     2.4 จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3  ปี โดยวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้อง  
ไม่เกนิร้อยละส่ีสิบของงบประมาณรายจ่าย 

5. ให้พนักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. ด้านการสรรหาและคัดเลือก  
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.  หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 3  ลงวนท่ี 7  กุมภาพันธ์ 2562  
เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับ  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 3) 

2.  หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 48  ลงวนท่ี 13  พฤษภาคม  
2562 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก
การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 
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3. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2558 

4. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนกังาน
จ้าง (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2559 
2. ด้านการบรรจุและแตงงต้ังบุคลากร 
      ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 1. ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก 
การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน  การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 
 2. ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การย้าย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน (ฉบับ
ท่ี 11) พ.ศ.2562 
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
     ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลทุ่งทอง สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒  เช่น 
ด้านพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตศักยภาพ   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ  ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม  ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน
เข้มแข็งท้ังด้าน รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
เนื่องจากพื้นท่ีรับผิดชอบในเขตเทศบาลต าบลทุ่งทอง ส่วนมากเป็นพื้นท่ีการเกษตร จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปการ  ด้านการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน  แนวทางการด าเนินงาน การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  พัฒนาผลิตภาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตร พัฒนาเกษตรกร  สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน พัฒนาพื้นท่ีการเกษตร และการถือ
ครองท่ีดิน พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร  การบริหารจัดการ การท่องเท่ียวสู่
มาตรฐานสากล สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  และสถานท่ีท่องเท่ียวมีความสมบูรณ์และมี
มาตรฐาน  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
การรับมือภัยธรรมชาติการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ให้มั่งคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีบุคลากรรับผิดชอบทุกยุทธศาสตร์ให้งานส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
4. ด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
      ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 692 ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2559 เรื่อง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน 
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2. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 11 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2559 

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา 
3. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 24 ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2560 เรื่อง  

ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเล่ือนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ  
และพนักงานส่วนท้องถิน่ 

4. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 8 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง  
แบบประเมินการเล่ือนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

4. ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค์กรเริ่มตระหนักและให้ความส าคัญ กับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในองค์กรมากขึ้นเพื่อ

เป็นแนวทางในการตัดสินใจ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรในสภาวการณ์ทางานเศรษฐกิจและสังคมท่ี  
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การด าเนินงานขององค์กร จะต้องมีการวิเคราะห์ ประเมินผล และก ากับ ติดตาม  
สถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น ความ  
เปล่ียนแปลงดังกล่าว อาจเป็นส่ิงท่ีอยู่ใกล้ๆ ตัวเรา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 

ปัจจัยภายนอก 
ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

ล้วนแล้วแต่มีผลต่อองค์กรเป็นอย่างมาก มีการปรับเปล่ียนนโยบายทางเศรษฐกิจอยู่เสมอ การเพิ่มข้ึนของจ านวน  
ประชากร  รวมถึงการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ ส่งผลให้คนในสังคมหรือในองค์กรต่างๆต้องปรับตัวตาม  
ความเปล่ียนแปลงนั้นๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยเฉพาะในหน่วยงาน ภาครัฐ ดังนั้น หากองค์กรใดมีระบบสารสนเทศท่ี  
ถูกต้อง แม่นย าครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ ก็จะสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและถูกต้องกว่า 

ปัจจัยภายใน 
นอกจากจะมีปัจจัยต่างๆ จากภายนอกองค์กร ท่ีเขามามีอิทธิพลต่อองค์กรแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ภายใน

องค์กรท่ี  เราต้องค านึงถึงด้วย เช่น ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านสารสนเทศ ปัจจัยด้านการบริหาร จัดการ 
ปัจจัยด้าน  บัญชีและการเงิน เป็นต้น ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร เพื่อ 
น ามาปรับปรุงการท างาน โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งต้องยอมรับว่า การท่ีจะด าเนินงาน 
ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพเสียก่อน ดังนั้นระบบ
สารสนเทศในการบริหารงานด้านบุคลากรจึงเป็นส่ิงท่ีผู้บริหารไม่ควรจะละเลย และต้องพยายามส่งเสริมให้มีข้ึนใน
องค์กรของตน 

4.2 การพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ตามกรอบ  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
           /หลักการ..... 



 
      

หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นเครื่องมือการพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์

หลักในการยกระดับคุณภาพระบบราชการไทยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถเทียบเท่าระดับสากลโดยในการ
ปรับระบบการจัดการขององค์กรให้คล่องตัวนั้น ในองค์กรต้องมีความรู้ 2  ด้าน คือ ความรู้  เฉพาะด้าน 
(Specialist ) และความรู้ด้านการบริหารงาน (Generalist) เป็นความรู้ท่ีขององค์กรในภาพรวมในการบริหาร  
งานท้ังระบบ ต้องนาแนวคิด การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic  Management )  มาเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
จัดการซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นเป็นการบริหารจัดการองค์กรภายในให้อยู่รอด ยั่งยืน ท่ามกลางปัจจัย ภายนอก
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง  องค์กรต้องมีการวิเคราะห์ ติดตาม คาดการณ์แนวโน้ม การเปล่ียนแปลง
ของปัจจัย ภายนอก เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณา  เพี่อปรับการบริหารงาน ภายในให้สอดรับกับการ
เปล่ียนแปลง ภายนอกดังกล่าวโดยเป็นการจัดระบบให้เกิดความเป็นทีม คนในองค์กรต้องเรียนรู้ร่วมกัน มีความ
เข้าใจร่วมกันซึ่งเครื่องมือท่ีสามารถช่วยได้คือ การพัฒนาคุณภาพ โดยมององค์รวมของการบริหารองค์กร คือ การ
จัดการห่วงโซ่แห่งคุณค่า ( Value Chain )  เพื่อสร้างสินค้าและบริการท่ีมีคุณค่าท่ีเหมาะสมกับผู้ให้บริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยองค์กรมีงาน 2   ด้าน คือ  

งานหลัก (Primary  Activities)  ซึ่งต้องมีการประสานงานร่วมกนั ท้ัง 2  ส่วน มีความเป็นทีม โดยน า
หลักคิดด้านการ จัดการคุณภาพทั่วท้ังองค์กร ( TQM : Total quality Management) มาปรับใช้แนวทางนี้ได้น า
หลักการ การจัดกระบวนการท่ีดีมาเป็นหลักการพัฒนาองค์กร หลักคิด TQM  นี้ในประเทศญี่ปุ่น  Dr.Kano  
ได้เปรียบ องค์กรเป็นเสมือนบ้าน (Dr.Kano’s House) ซึ่งมีรากฐาน มีโครงสร้างหรือเสา 3 ต้น  และหลังคาโดย
มองเสา ต้นแรกเป็น TQM Concept หรือแนวคิดเสาต้นท่ีสองคือ Vehicles เป็นการขับเคล่ือนให้แนวคิดเป็น
รูปธรรม เสาต้นท่ีสาม คือ The  Techniques  &  Tools  เป็นเทคนิควิธีการและเครื่องมือในการใช้ส าหรับใน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประยุกต์แนวคิด TQM  ดังกล่าวมาสู่ Baldring  Model  มาพัฒนา เป็นรางวัล  
Malcolm Baldrige National Award (MBNQA) ซึ่งในประเทศไทยนามาประยุกต์ใชเป็น TQA (Thailand  
Quality  Award)  สาหรับองค์กรภาคเอกชน และต่อมามีการน ามาปรับให้สอดคล้องกับระบบราชการโดยปรับ
เกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับระบบราชการไทยเป็น PMQA   (Public   Management Quality Award) เพื่อ
พัฒนาระบบราชการไทยต่อไป ในการนี้ เทศบาลต าบลทุ่งทอง ได้พิจารณาว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ 
บุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งทอง  ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพระบบราชการ ให้มีศักยภาพและขดี
ความสามารถเทียบเท่าระดับสากลจึงได้ด าเนินการจัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของเทศบาลต าบลทุ่งทอง โดยใช้กรอบแนวทางการ 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นเครื่องมือในการยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติราชการ  
ของเทศบาลต าบลทุ่งทอง ไปสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไป 

2. เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลทุ่งทองให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี บุคลากรสามารถก าหนดกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง
และใช้เป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

          /ผลท่ีคาดว่า...... 



 
 

ผลที่คาดวงาจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
2. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถก าหนดกรอบแนวทางานในการพัฒนาตนเองและใช้เป็นบรรทัดฐานการ

ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
3. เทศบาลต าบลทุ่งทอง จะมีการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ท่ีดีได้รับความนิยมชมชอบจาก 

ผู้รับบริการ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจะมีส่วนท าให้บุคลากรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถ 

การประเมินผล 
- ผลผลิต จานวนผู้เข้ารับการอบรม โดยตรวจสอบจากบัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 
- ระดับความพึงพอใจ การมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นตามแบบสอบถาม 
- ผลสัมฤทธ ิ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในการอบรม โดยใช้แบบทดสอบ 

ก่อน – หลัง การอบรม 

5. ด้านสวัสดิการและผลตอบแทน  

ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 13 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเล่ือนขั้น  
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561     

2. หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ท่ี ชย 0023.2/7185 ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 เรื่องประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภมูิ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรือ่ง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 67) พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 
4  มิถุนายน 2562 

3. หนังสือส านักงาน ก.ท. ก.ท.จ. และ ก.อบต. ท่ี มท 0809.2/ว 26 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2562 เรื่อง 
ประกาศ ก.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. เรื่อง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง  
สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 

4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
และ แก้ไขเพิ่มเติม 

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 

6. พระราชบัญญัติประกนัสังคม พ.ศ. 2533 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
8. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัย  ูมิ เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์  

การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล พ.ศ. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติม 

              /6. ด้านส่งเสริม.... 



 

 

6. ด้านสงงเสริมคุณธรรมเพื่อการจัดบริหารจัดการธรรมาภิบาล  
ประกาศและข้อบังคับ 

1. ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ประกาศเทศบาลต าบลทุ่งทอง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
3. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานเทศบาล 

โครงการ/กิจกรรม 

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรเทศบาลต าบลทุ่งทอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท่ีคณะอนุกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ.ก.ถ.) ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ใน ก.ถ. ได้ประมวลขึ้นจาก
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง   และพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 
ได้แก่ พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบพึง
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มี
อัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก  พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า  
พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีประกาศ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  ประกอบด้วยการยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชนทั์บซ้อนการยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข   การยึดมั่นในหลัก
จรรยาวิชาชีพขององค์กร    
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรของเทศบาลต าบลทุ่งทองขึ้น  เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคน
ดีมีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพน าไปสู่การพัฒนา การท างานท่ีซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน  
 

                                          /และน าไปสู่...... 



 
 
 

และน าไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศน าชีวิตได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์  ต่อไป 
 ภายใต้การเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมอย่างรวดเร็วและสลับสับซ้อนมากยิ่งขึ้น  ปัญหาการขาด
คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมจะกลายเป็นปัญหาของชาติบ้านเมือง และกลายเป็น
ปัญหาสังคม นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหาทางด้านสังคมดังกล่าว อันส่งผลต่อภาระหน้าท่ีและการ
ด ารงชีวิตในสังคม  เพื่อสร้างสมดุลทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคคลและสังคม กระท าได้โดยกระบวนการ
ทางการศึกษา ฝึกอบรม เรียนรู้ซึ่งปรากฏให้เห็นจากกฎหมายหรือระเบียบท่ีส าคัญ 

ดังนั้น  ก าลังคนในองค์กรท่ีจะปฏิบัติงานถือว่ามีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานและการให้บริการ
ประชาชน   จ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม ตามอ านาจ
หน้าท่ีและภาระหน้าท่ีของเทศบาล  ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นจากผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
      1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีจิตส านึกในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชนท่ีดี 

2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  มีทัศนคติต่อการปฏิบัติงานยึด
หลักแห่งศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
      3. เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  น าหลักธรรมทางศาสนาไปใช้
การด ารงชีวิตประจ าวันและใช้แก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ 
ผลที่คาดวงาจะได้รับ 
      1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างน าหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดการบริการประชาชนท่ีดี 
      2. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ได้พัฒนาจิตใจตามหลักแห่งศีลธรรม
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
      3. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  มีหลักธรรมในการด ารงชีวิต 
     4. ช่วยป้องกัน  ลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นในองค์กรและสังคม  และด ารงตนอยู่ในความไม่ประมาท 
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