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ค ำน ำ 
 

แผนพัฒนาบุคลากรระยะ  ๓  ปี ( พ.ศ. 2561 – ๒๕๖3 )  ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ฉบับนี้  จัดท า
ขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์และแผนอัตราก าลัง  ๓  ปี (พ.ศ. 2561 – ๒๕๖3) โดยได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   เพ่ือรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ซึ่งท าให้ได้ข้อมูล
ที่สามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการที่เป็นระบบ  ได้แก่  การวิเคราะห์ภาระงานเพ่ือ
ประกอบการวิเคราะห์อัตราก าลัง  การส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากร มาตรฐานการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตลอดจนข้อสรุปจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 
           

คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลแวงใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรนี้
แล้ว บุคลากรของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  เป็นที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสร้าง
ผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่เทศบาลต าบลแวงใหญ่ได้  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
(พ.ศ. 2561 – ๒๕๖3)  ไว้ ณ ที่นี้ 
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1. หลักกำรและเหตุผล  
 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับ
สากล เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  
โดยต้องอาศัยความรู้  ความสามารถของบุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ ตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน หมวด 14 ข้อ 304 การบริหารงานบุคคลส่วนที่ 
4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ก าหนดให้มีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน  ก่อน
มอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และ
หน้าที่ของพนักงาน ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็น
พนักงานที่ดี โดยต้อง  ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการก าหนด  เช่น การพัฒนา ด้าน
ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเอง ก็ได้ หากองค์กรมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละ 
องค์กรก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ ที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการ ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และ
เพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่จะพิจารณา เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้องค์กรเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ การท า
แผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนา ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท
การพัฒนา ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มี
ระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ แผนอัตราก าลังของเทศบาลนั้น  ๆ  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 ขึ้น เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการ พัฒนาบุคลากรและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ด ีคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อีกทางหนึ่งด้วย 
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2.. วัตถุประสงคใ์นกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 

1 เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะ
เป็นคนดี มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด 
(Conceptual Skills) เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

2 เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  ให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะ
เข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือ
บริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล 

3 เพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง  ให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็น
คนเก่ง มีทักษะในการบริหารและปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตาม
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้ความร่วมมือและ
ประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 

3. ควำมหมำยของกำรพัฒนำบุคลำกร 
                1. มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (2540, หน้า 154) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นการ
ด าเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติหรืองานที่จะปฏิบัติ หรือให้มี
ความรู้ความสามารถสูงขึ้น ซึ่งในการพัฒนาบุคลากรนั้นปกติจะมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือเพ่ือให้บุคลากรมี
ความสามารถเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติและเพ่ิมพูนความรู้สึกนึกคิดที่ดีต่อการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. สมำน รังสิโยกฤษฎ์ (2544, หน้า 83) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึงการด าเนินการ
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการท างานที่ดีขึ้นตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการท างาน
อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนาบุคคลเป็นกระบวนการที่จะเสริมสร้างและ
เปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติที่ดี และวิธีในการท างานอัน
จะน าวิธีไปสู่ประสิทธิภาพในการท างาน 

3. เคนนีและรำยด์ (Kenney & Ried, 1986, p. 3) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการต่าง ๆ ที่
ด าเนินการเพ่ือให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าท างานในองค์กรนั้นอยู่แล้วได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถท างานในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที ่

     โดยสรุปแล้ว การพัฒนาบุคลากร คือการ ด าเนินการเพื่อให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
เพ่ือให้เหมาะสมในการน าไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
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4. เป้ำหมำยในกำรพัฒนำ 

4.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
4.2  บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ   

จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ในปี 2561 – 2563  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด บุคลากรใน
สังกัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ประกอบด้วย  
                      ๑.๑  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 

                 ๑.๒  การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล 
                      ๑.๓  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานเทศบาล  

                 ๑.๔  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 4.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
        บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่ทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา บุคลากรมีความรู้ ความ

ช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารกิจกรรม
บ้านเมืองที่ด ี  ในปีงบประมาณ  2561 -2563  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 

 4.3 เป้ำหมำยเชิงประโยชน์ 
                               เทศบาลต าบลแวงใหญ่  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลักดันให้
การบริหารงานของเทศบาลต าบลแวงใหญ่บรรลุตามเป้าหมาย 

5. ขอบเขตและแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร  

เทศบาลต าบลแวงใหญ่   ไดแ้ต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าประมาณ  
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓   ตามค าสั่ง เทศบาลต าบลแวงใหญ่   ที่ 304/2560  ลงวันที่  15   สิงหาคม   2560 
ประกอบด้วย   
                    ๑.  นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่     เป็นประธานกรรมการ 
  ๒.  ปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ่       กรรมการ 
  ๓.  ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 

๔.  ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
  ๕.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  ๖.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                  กรรมการ/เลขานุการ 
   ๗.  นักทรัพยากรบุคคล              ผู้ช่วยเลขานุการ 

  โดยให้มีหน้าที่    

๑)  ศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัว
บุคคลและในฐานะต าแหน่งที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังของเทศบาล  และความจ าเป็นในด้านความรู้  
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ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะของแต่ละต าแหน่ง  
ด้านการบริหาร  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

๒)  ก าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรเทศบาลให้ชัดเจน และครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน โดย
ก าหนดให้มีการได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา  ๓ ปี ของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  

๓)  ก าหนดให้พนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหรือ
หลายหลักสูตร  และตามวิธีการที่ ก.ท.จ.ก าหนด   

๔)  มีการจัดระบบการตรวจสอบ  ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเทศบาล เพ่ือให้ทราบ
ถึงผลส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตามแผนที่ก าหนด   
                  5.2 พิจารณาหลักสูตร ที่บุคลากรในสังกัด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน หลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้งหรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร อาจประกอบด้วย 

(1) หลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
(2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
(3) หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
(4) หลักสูตรด้านการบริหาร  
(5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม                                  

6.หลักสูตรในกำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕61-2563) 
 

          เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับบุคลากรในแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

๑. หลักสูตรควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำร ได้แก่ควำมรู้เกี่ยวกับ 
๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 
๑.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (13) พ.ศ. ๒๕52 
๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 

๒. หลักสูตรกำรพัฒนำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่รับผิดชอบ ได้แก่ควำมรู้เกี่ยวกับ 
๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
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๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
2.6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
๒.7 ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาล ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละ

ต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

๓. หลักสูตรควำมรู้และทักษะเฉพำะของงำนในแต่ละต ำแหน่ง 

๑. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
๒. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
๔. หลักสูตรด้านการบริหาร 
๕. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๖. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๗. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 
๘. การส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม 
๙. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่  
๑๐. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
๑๑. มนุษยส์ัมพันธ์ในองค์กร 
๑๒. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
      ๑๒.๑  การปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
      ๑๒.๒  การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
๑๓. จัดท าแผนการพัฒนาเทศบาลเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

7. ประเด็นที่ต้องพัฒนำ 
๔.๑  ควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานพร้อมเน้นกระบวนการสารสนเทศมาใช้งาน 
๔.๒  ควรมีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างข้าราชการให้เป็นมืออาชีพ 
๔.๓  บริหารจัดการฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงทุกส่วนราชการ 
๔.๔  พัฒนาระบบบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
๔.๕  พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ 
๔.๖  วางแผนบริหารอัตราก าลังและปรับอัตราก าลังให้เหมาะสม 
๔.๗  พัฒนาการกระจายอ านาจ 
๔.๘  พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 
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5.3 พิจารณาหาวิธีการพัฒนาบุคลากร วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น และความเหมาะสม 
อาจประกอบด้วย  

   (1) การปฐมนิเทศ  
                     (2) การฝึกอบรม  
                     (3) การศึกษาหรือดูงาน 
                     (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
                     (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

 5.4 พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา ในแต่ละหลักสูตร หรือแต่ละวิธีการส าหรับ
การพัฒนาพนักงานเทศบาลตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ให้ครอบคลุมโดยค านึงถึงความประหยัดคุ้มค่า 
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 5.5 พิจารณาก าหนดแนวทางการพัฒนาให้ครอบคลุมสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ 
ให้กับบุคลากรในสังกัด อย่างน้อยควรประกอบด้วย 

  (1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
                                (2) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
                                (3) ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
                                (4) การบริการเป็นเลิศ 
                                (5) การท างานเป็นทีม 

           5.6 พิจารณาจัดการเรียนรู้ในองค์กร  KM  (Knowledge Management) ในองค์กร เพ่ือให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) ในทุกวาระ  ทุกโอกาส เพ่ือสืบค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ในตัวบุคลากร 
และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

8. กำรวิเครำะห์บุคลำกร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์

แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์
เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

๑.  มีเจ้าหน้าที่และผู้รับผิดชอบในแต่ละต าแหน่ง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วทัน 
     ต่อเหตุการณ์ 
๒.  มีการก าหนดส่วนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
๓.  ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ IT  
     ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
๔.  มีจ านวนเจ้าหน้าที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
๕.  มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
 

๑.  การปฏิบัติงานภายในส่วนราชการและระหว่างภาค      
     สว่นราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซึ่งกัน 
     และกัน 
๒.  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
๓.  เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่และความ  
     รับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
๔.  ขาดการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือให้เกิดสิ่งจูงใจ   
     และขวัญก าลังใจ ที่จะท าให้ข้าราชการและ 
     เจ้าหน้าที่ทุ่มเทก าลังกายและความคิดในการ 
     ปฏิบัติงาน 
๕.  ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
 

โอกำส (Opportunities 
 

อุปสรรค(Threats) 

๑. ประชาชนร่วมมือพัฒนาเทศบาลดี   
๒. มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน 
๓. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขตเทศบาล ท าให้รู้

สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
๔. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรีปริญญาโท

เพ่ิมข้ึน  
 

1.  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
๒.  กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 
๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา

เศรษฐกิจ ท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
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กำรวิเครำะห์ในระดับองค์กร 
 ( Strengths : S ) 

1. เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีอ านาจในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนา  นโยบายบริหาร  อนุมัติงบประมาณของตนเอง  จึงสามารถแก้ไขปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง  และรวดเร็ว 

2. เทศบาลมีคณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง ท าให้ประชาชนมีความกล้าที่
จะเสนอปัญหา ความต้องการ เมื่อตนเองเดือดร้อนท าให้แก้ไขได้ตรงจุด 

3. เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีบุคลากร   เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครันและมี
คุณภาพและสามารถใช้งานได้ตามภารกิจหน้าที่ 

4. เทศบาลเป็นองค์กรที่ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว 
5. บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยซึ่งจะต้อง

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกระดับ 
6. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
7. ประชาชนในเขตเทศบาล มีที่ดินท ากินและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง       
8. มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร 
9. มีปราชญ์ชาวบ้าน  ที่สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น   
10. เทศบาลมีพื้นที่การเกษตรที่เพียงพอ 
11. มีกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
12. ตลาดสดเทศบาลมีพ้ืนที่กว้างขวางและการคมนาคมสะดวก  
 จุดอ่อน  ( Weaknesses : W ) 
1. ในการบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ  การค้า  

การลงทุน โดยส่วนมากจะด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานเกินไป 
2. ในการบริหารงบประมาณ  ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเทศบาลได้เท่าที่ควร 

เนื่องจากมีงบประมาณด าเนินงานที่จ ากัด 
3. ขาดการประสานงาน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
4. การรวมกลุ่มเพื่อการผลิต และจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย 
5. การส่งเสริมด้านการออกก าลังกายมีน้อย 
6. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
7. คนในชุมชนไม่ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน 
8. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน 
9. ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
10. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
11. การอพยพแรงงาน 
12. ขาดการบริหารจัดการภายในของกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเทศบาล 
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13. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ 
ติดตามการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

14. การบริหารจัดการภายในตลาดสดเทศบาลยังไม่ได้มาตรฐาน 
15. ผู้น าในท้องถิ่นมีความสามัคคีกันน้อย 
16. ขาดการวางผังเมือง 
 โอกำส  ( Opportunities : O ) 
1. นโยบายของรัฐบาล  ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

ฐานะการคลังที่มั่นคง  มีอิสระด้านการเงิน การคลัง  และป้องกันการทุจริตให้ท้องถิ่นใสสะอาด 
2. นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2543  ท าให้บทบาทภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น 
3. นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 , พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และพัฒนาระบบบริหารของท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ให้มี
ความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

4. นโยบายของรัฐบาล  ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น  และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. เทศบาลมีความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 อุปสรรค  ( Threats : T ) 
1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เช่น  ภาวะฝนแล้ง   น้ าท่วม  

ดินคุณภาพเสือ่ม  ดินเค็ม 
2. การคมนาคมไม่สะดวก  ไม่มีรถโดยสารวิ่งระหว่างอ าเภอเข้าสู่ตัวจังหวัด 
3. มีปัญหาการอพยพแรงงาน  คนว่างงานและแรงงานเร่ร่อน 
4. สินค้าการเกษตรมีราคาต่ า ต้นทุนการผลิตสูง 
5. ไม่มีธนาคารในเขตเทศบาล ท าให้ไม่มีความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอย 
6. รัฐไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตามแผนขั้นตอนการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ร้อย
ละ 20  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2544   และเพ่ิมเป็นร้อยละ  35  ในปีงบประมาณ  2549  ท าให้การพัฒนาท้องถิ่น
ในบางเรื่องต้องชะงัก 

9 ขั้นตอน ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 

   1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
                               2 ประชุมคณะกรรมการ ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์  ก าหนดเป้าหมาย 
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในสงกัด ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  
                               3 เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  และส่งคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาปรับแต่งร่างแผนพัฒนา 
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                               4 จัดส่งแผนพัฒนาบุคลากร ขอความเห็นชอบคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  
ให้ความเป็นชอบ พร้อมแผนอัตราก าลัง 3 ปี  
                               5 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร และจัดส่งแผน ให้ อ าเภอ และจังหวัด และส่วนราชการใน
สังกัด 

แนวคิดในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
ของเทศบำลต ำบลแวงใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิเครำะห ์SWOT
สภำพแวดล้อม
ภำยในภำยนอก 

 ก ำหนดเป้ำหมำย
กำรพัฒนำ
พนักงำนเทศบำล 

 ก ำหนด
รำยละเอียด
แผนงำนโครงกำร 
ตัวชี้วัด และกำร
ประเมินผล 

Impact 

พนักงำนเทศบำล 
ทุกระดับมสีมรรถนะ
ด้ำนกำรปฏิบัติงำน 

Input Process Outcome Output 

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เทศบำลต ำบล 
แวงใหญ่ 
 

 นโยบำยกำรพัฒนำ
พนักงำนเทศบำล 

 

 กำรพัฒนำแผนงำน 
 

 เป้ำหมำยของเทศบำล  
ประจ ำปี  
2561 -2563 

 

 บทบำท อ ำนำจหน้ำท่ี
ของเทศบำล 

 

 วิเครำะห์
ยุทธศำสตร ์

 แผนพัฒนำ
บุคลำกร 
 ประจ ำปี
งบประมำณ 
2561 -2563 

 พนักงำนเทศบำล 
ได้รับกำรพัฒนำ
ตำมแผนฯ 
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10.วิธีกำรพัฒนำ 

                      วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง  และบุคลากร ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ก าหนด
วิธีการพัฒนา ตามความจ าเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีกำรด ำเนินกำร 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดือน  
ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้ค าปรึกษา 

๑.๖ การมอบหมายงาน 
๑.๗ การให้การศึกษา 

 

                    ๒. แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
                       การด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล   พนักงานจ้าง   และบุคลากรของ  เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
นอกจากมีวิธีการด าเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการด าเนินการได้ ก าหนดแนวทางการด าเนินการไว้ ๓ 
แนวทาง ดังนี้ 
                       ๒.๑ เทศบาลด าเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ด าเนินการโดยเทศบาล
จัดส่งพนักงานส่วนเทศบาลเข้ารับการอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนา พนักงานเทศบาลของ
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ เป็นผู้ด าเนินการ 
 

                   ๓. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
                       ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61 
                       ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
                       ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  
                           เทศบาลต าบลแวงใหญ่  จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ต าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรพัฒนำบุคลำกร 
 

โครงสร้ำงปัจจุบัน 
 
 

 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  จะเป็นการพัฒนาโดยให้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด   โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ   
มีคณะกรรมการท าหน้าที่วางแผนอัตราก าลัง   สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง   การโอนย้าย    และประเมินผล 
เพ่ือการเลื่อนระดับต าแหน่ง   การพิจารณาความดีความชอบ  และการต่อสัญญาจ้าง   โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 

 
 
 

 

นายกเทศมนตรี 

มอบนโยบายและประเมนิผล 

ปลัดเทศบาล รับมอบ
นโยบายและจัดท า

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน 

ผู้ปฏิบัติงานใหม้ีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียดควบคุม
ตรวจสอบให้เป็นไป ตามระเบียบ
และข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

 

ท างานตามค าสั่งและข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ   
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วนิิจฉัย 

ตามนโยบาย 

  

   ประเมิน 

  

   ประเมินผล 
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วิสัยทัศนก์ำรบริหำรงำนบุคคล 

 

“ภายในปี  2561 - 2563    บุคลากรของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ มีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต   
มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ ความช านาญการในหน้าที่ มีบริการเป็นเลิศแก่ประชาชน  และมีความพร้อม
รับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” 
   

    
 
 

 

          นายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

ส่งเสริม/สนับสนนุ 

ให้ความเป็นธรรม
ควบคุมตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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11. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 

กำรพัฒนำเมืองและชุมชน 

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชน
เมืองและชนบทอย่างทั่วถึง และเป็นระบบ  
1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ ครบวงจร  
1.5 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแล
ความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร และการลด
อุบัติเหตุ 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

2.1 โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้
มาตรฐานและท่ัวถึง  
2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้
มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย  
2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล  
2.4 พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
สวยงาม เหมาะสม  
2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการในการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษาความสะอาดของ
ครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาด 
ทางระบาย การก าจัดของเสีย 

 



ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำกำรศึกษำและศักยภำพ
พลเมือง   

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ  
3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศวัย
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
3.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้น
พ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ และการ
กีฬา/นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย  
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบ
อาชีพ/ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรงศักยภาพของ
ประชาชน 
3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ  
3.6 เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรม
อาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าตนเองและ
สังคม 
3.7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน  
4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน และปา่
ต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  
4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเปน็ระบบ และมีประสิทธิภาพ 
โดยประชาชนมีส่วนร่วม  
4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย  
4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก โซล่าฟาร์ม4.7 
พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช้พลังงาน 



ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน 5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ภาคเกษตร 

5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย 
(Food Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
ภาวะสุขภาพ 

5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมใน
พ้ืนที่ 

5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเสริมสร้ำงสุขภำวะ 6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ 
และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับปฐมภูมิ 

6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและ
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

6.3 สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์ไทย และแพทย์
ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับการดูแล
สุขภาพ 

6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการ
บริการประชาชน 

6.5 เฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ
การแพร่ระบาดในพื้นที่ และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 

 



ยุทธศำสตร์ที่ 7  

กำรสร้ำงเสริมทุนทำงสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนำ
เศรษฐกิจเพื่อกำรแข่งขันภำยใต้หลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 8  

กำรพัฒนำกำรบริหำรภำครัฐภำยใต้หลักธรรมำภิ
บำล 

7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 

7.2 อนุรักษ์ สืบสายท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้
เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 

7.4 พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ 

8.1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 

8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของ
ภาคประชาชน 

8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
กระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 

   

 

 

 

 



-18- 

12. กำรก ำหนดสมรรถนะเพื่อใช้ในกำรพัฒนำ 

1. เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ได้ยึดหลักสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร
ทุกระดับชั้น มาก าหนดเป็นสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาบุคลากรในสังกัด  ได้ประกาศใช้เป็นตัวก าหนดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สายผู้ปฎิบัติ  6 เดือน ดังนี้ 

 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
 การบริการเป็นเลิศ 
 การท างานเป็นทีม 

2. ต าแหน่ง บริหารงานท้องถิ่นและอ านวยการท้องถิ่น  เป็นสายงานของผู้บริหาร ได้ก าหนด แนว
ทางการส าหรับการพัฒนาเพ่ือท าหน้าที่ผู้บริหารที่ดีในปัจจุบันและอนาคต พร้อมกับเตรียมก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารระดับ
มืออาชีพ  ดังนี้ 

 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
 ความสามารถในการเป็นผู้น า 
 ความสามารถในการพัฒนาคน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์ 

3. ต าแหน่งอื่น ที่นอกเหนือจากสายงานผู้บริหารท้องถิ่น  อ านวยการท้องถิ่น  ได้ก าหนดสมรรถนะ
ประจ าสายงาน ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและระดับที่ด ารงต าแหน่งอยู่ , ตามสายงานประจ าของแต่ละต าแหน่ง 
ยกเว้น  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างบางต าแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามประกาศของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ในเรื่องของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี และต้องด าเนินการทุก  6 เดือน  เช่นกัน  
13. กำรจัดท ำแผนพัฒนำพนักงำนบุคลำกร 

 แผนพัฒนำรำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่จะ
ช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน  โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน
การพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน แผนพัฒนารายบุคคล หรือ
เรียกสั้น ๆ ว่า IDP จึงเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และ
ศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต  หรือตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
(Career Path) ทีเ่ทศบาลต าบลแวงใหญ่ ขึ้น  

 ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการเลื่อน
ต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ  แต่เมื่อได้มีการด าเนินกิจกรรมตามกรอบ 
IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุย
สื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความ
ต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือตอบสนองต่อความต้องการในระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การได ้
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 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล มีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงาน
เทศบาล จากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานเทศบาลให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาเป็นการให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้รู้
รอบ รู้ลึก และเป็นแรงผลักดันต่อความส าเร็จของเทศบาล รวมทั้งให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นที่ประชาชน
และสัมฤทธิผล บุคลากรเทศบาล จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท วิธีคิด และวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของตนเองให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น
การน าหลักสมรรถนะมาประกอบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้บุคลากรมีพ้ืนฐานสมรรถนะที่
ก าหนด  

 ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินการในเรื่องการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น หากมีการด าเนินการตามกระบวนการพัฒนารายบุคคลอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องแล้ว บุคลากรจะมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย อันจะมีผลเชื่อมโยงไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  เพ่ิมค่าจ้าง และค่าตอบแทน 
ท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อองคก์รยิ่งขึ้นต่อไป  

 ดังนั้น บุคลากรทุกระดับ จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล ประกอบด้วย ความหมาย ประโยชน์ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท าแผนพัฒนา
รายบุคคล รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา
รายบุคคล (IDP)  ประกอบด้วย 

1. ผู้บริหารระดับสูง   - นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่ 
2. ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา  - ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกระดับ 
3. เจ้าหน้าที่ - นักทรัพยากรบุคคล  
4. องค์กร – เทศบาลต าบลแวงใหญ่  
5. บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังตารางต่อไปนี้ 
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              บุคคลในแต่ละกลุ่มมบีทบำทและขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังตำรำงต่อไปนี ้
 

กลุ่มบุคคล บทบำท/ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

นายกเทศมนตรี  สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตาม IDP ตามท่ี
ก าหนดขึ้นและนโยบายที่มอบหมาย 

 อนุมัติให้การจัดท า IDP เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 ติดตามผลการจัดท า IDP ระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากร พร้อมทั้ง
การน าแผน IDP ไปใช้ปฏิบัติจริง 

 จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
ปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละ
สายงาน ในแต่ละกอง 

 ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า IDP 
 ปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนของ IDP ที่ก าหนดขึ้น 
 ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและ

จุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน  
 ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล  
 ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร  
 ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนา

ปรับปรุงให้ดีขึ้น  
 ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น  

นักทรัพยากรบุคคล  มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง  
 ท าความเข้าใจแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้น

ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ 
 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการก าหนดแผนฯ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ใน

การพัฒนาตนเอง  
 หาวิธีการในการท าให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่

รับผิดชอบประสบความส าเร็จ  
 ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการ

พัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อ่ืน 

 



เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ประชุมพิจารณาให้นายกอนุมัติ เห็นด้วยกับการน าเอา IDP มาใช้ใน
เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

 จัดเตรียมแบบฟอร์มการท า IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP 

กับเครื่องมือการบริหารบุคคลในเรื่องอ่ืน ๆ 
 ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP แก่ผู้บริหาร

ทุกส่วนราชการและบุคลากรทั่วหมด 
 ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผน IDP กับผู้บริหารและ

บุคลากร 
 ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดท าแผน IDP  
 หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือ

จิตส านึกของผู้บริหารและบุคลากรในการจัดท า IDP 
 ติดตามผลการปฏิบัติตามแผน IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 
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ตำรำงกำรพัฒนำบุคลำกร  ประจ ำปีงบประมำณ  2561 – 2563 

ต าแหน่ง ทักษะที่ต้องพัฒนา 
วิธีการ
พัฒนา 

ช่วงเวลาพัฒนา 

ปลัดเทศบาล 

 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น การบริหารจัดการ 
แผนงาน  งบประมาณ  การคลัง 
งานช่าง งานอ านวยการ  งาน
สาธารณสุข งานสิ่งแวดล้อม งาน
สภา ฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

รองปลัดเทศบาล 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง และงานที่ปลัดมอบหมายให้
รองปลัดปฎิบัติราชการ 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

ส ำนักปลัด    

หน.ส านักปลัด  1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
งานอ านวยการ  งานบริหารงานทั่วไป 
งานประสานงานทั่วไป  งานสภา งานรัฐ
พิธี  งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ 

 

 

 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
งานอ านวยการ  งานบริหารงานทั่วไป 
งานประสานงานทั่วไป  งานสภา งานรัฐ
พิธี  งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น 
งานอ านวยการ  งานบริหารงานทั่วไป 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 



งานประสานงานทั่วไป  งานสภา งานรัฐ
พิธี  งานที่ไม่อยู่ในส่วนราชการอื่น
 ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ตามแผนและ
หนังสือให้เข้าร่วมอบรมในแต่ละโอกาส 
 

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น การทะเบียนราษฎร์ 
การย้ายเข้า-ออก เป็นต้น 
 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  4. สมรรถนะหลัก 
5. สมรรถนะประจ าสายงาน 
6. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานแผน งบประมาณ 
ข้อบัญญัติฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

นิติกร 

 

1.สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าสายงาน 
3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น การด าเนินการทางวินัย 
การสอบสวน  ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

นักวิชาการศึกษา 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่งเช่น งานบริหารงาน
การศึกษา งานอ านวยการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก งานโรงเรียน  การจัดซื้อจัด
จ้าง  งานโครงการ งานประเพณี
วัฒนธรรม  งานการศาสนาฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

นักทรัพยากรบุคคล  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานเลื่อนขั้น เลื่อน
ระดับ งานประเมินสวัสดิการ งาน
พัฒนา  งานสรรหา งานเงินเดือน 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 



ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน งานเครื่องราช 
งานเขียนโครงการ  งานฝึกอบรม  
งานบริการ  ฯลฯ 

เจ้าพนักงานธุรการ  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ  งาน
บริหารงานทั่วไป  งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ  งาน
สภา งานรัฐพิธี  งานที่ไม่อยู่ในส่วน
ราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย  

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานเฝ้าระวังภัย  การ
ช่วยภัย  งาน กู้ชีพ  อพปร. ฯลฯ 
 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

คร ู 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดูแล
เด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

ลูกจ้ำงประจ ำ    

พนักงานขับรถยนต์ 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

 

 

1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 



ผู้ดูแลเด็ก 1. สมรรถนะหลัก 
2. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดูแล
เด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

กองคลัง    

ผู้อ านวยการกองคลัง  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น  งานอ านวยการ  งาน
บริหาร งานการคลัง  งานงบประมาณ  
งานสวัสดิการ  งานการเงิน  การบัญชี  
การจัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 4. สมรรถนะหลัก 
5. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
6. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น  งานอ านวยการ  งาน
บริหาร งานการคลัง  งานงบประมาณ  
งานสวัสดิการ  งานการเงิน  การบัญชี  
การจัดเก็บ  งานพัสดุฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานจัดเก็บ  งานเขียน
ใบเสร็จ งานภาษีอากร  งานการเงิน 
ฯลฯ   
 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการเงิน  การบัญชี  
งานควบคุมฎีกา  การเขียนฎีกา 
ใบส าคัญ ฯลฯ 

 
 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 



ลูกจ้ำงประจ ำ    

พนักงานขับรถยนต์ 1. สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

จนท.ทะเบียนทรัพย์สิน 4. สมรรถนะหลัก 
5. สมรรถนะประจ าสายงานการสอน 
6. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานการสอน  การดูแล
เด็กปฐมวัย  การเขียนโครงการ  งาน
ประเมินผลการศึกษา งานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 4. สมรรถนะหลัก 
5. สมรรถนะประจ าสายงาน 
6. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

กองช่ำง    

ผู้อ านวยการกองช่าง  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 1. สมรรถนะหลัก 
2.สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 

ฝึกอบรม ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน



3.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง 

ศึกษาดู
งาน 

แต่ละโอกาส 

นายช่างโยธา  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

นายช่างไฟฟ้า 

 

 

4. สมรรถนะหลัก 
5. สมรรถนะประจ าสายงาน 
6. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม    

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบริหารงาน
สาธารณสุข  งานอ านวยการ  งาน
สิ่งแวดล้อม  งานอนามัย  งานบริการ
สาธารณสุข  งานควบคุมโรคติดต่อ 
งานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

4. สมรรถนะหลัก 
5. สมรรถนะประจ าผู้บริหาร 
6. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบริหารงาน
สาธารณสุข  งานอ านวยการ  งาน
สิ่งแวดล้อม  งานอนามัย  งานบริการ
สาธารณสุข  งานควบคุมโรคติดต่อ 
งานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

จพง.สาธารณสุข  1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานบริการสาธารณสุข  
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  งาน

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 



รักษาพยาบาลในเบื้องต้นฯลฯ 
เจ้าพนักงานธุรการ  

 

1. สมรรถนะหลัก 
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
3. งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน

ต าแหน่ง เช่น งานอ านวยการ  งาน
บริหารงานทั่วไป  งานประสานงาน
ทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ  งาน
สภา งานรัฐพิธี  งานที่ไม่อยู่ในส่วน
ราชการอ่ืน 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

ลูกจ้ำงประจ ำ    

พนักงานขับรถยนต์ 1. สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ    

พนักงานขับรถยนต์ 1. สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น เรียนรู้การบ ารุงรักษา
เครื่องยนต์  มารยาทการใช้รถใช้ถนน 
เครื่องหมายจราจร ฯลฯ 

 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 

คนงานประจ ารถขยะ 1. สมรรถนะหลัก 
2.งานที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่ง เช่น งานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
การคัดแยกประเภทขยะ  งานบริการ  
ฯลฯ 

ฝึกอบรม 

ศึกษาดู
งาน 

ตามแผนและหนังสือ
ให้เข้าร่วมอบรมใน

แต่ละโอกาส 
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13 งบประมำณในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 

  งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ พนักงำนเทศบำลและพนักงำนจ้ำง 

ที ่ โครงกำร/หลักสูตรกำรพัฒนำ 
งบประมำณ (บำท) 

ที่มำของงบประมำณ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

1 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

6 
 

7 

หลักสูตรเกี่ยวกับปลัดเทศบาล  รอง
ปลัดเทศบาลหรือหลักสูตรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ หรือหลักสูตรอื่นๆท่ี 
เกี่ยวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับ ผู้อ านวยการกองคลัง หรือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หรือหลักสูตรอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับ ผู้อ านวยการกองช่าง   หรือ
หลักสูตรท่ีเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง หรือหลักสูตรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
กองสาธารณสุข ฯ หรือหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ หรือ
หลักสูตรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับนักวิชาการตรวจสอบภายใน 
หรือหลักสูตรอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
หลักสูตรเกี่ยวกับต าแหน่ง ต่าง ๆ ดังนี้   
นักทรัพยากรบุคคล  
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  
นักวิชาการศึกษา 
นิติกร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
วิศวกรโยธา 
นักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ  
นายช่างโยธา 
นายช่างไฟฟ้า 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

   ข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 
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14. กำรตดิตำมและประเมินผล 

๑.  องค์กรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำบุคลำกร 
 

         ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลแวงใหญ่
ประกอบด้วย 

 ๑.  นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่   ประธานกรรมการ 
 ๒.  ปลัดเทศบาล     กรรมการ 
 3.  รองปลัดเทศบาล    กรรมการ 
 4.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล           กรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการกองลัง            กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
 7.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ   กรรมการ 
 8.  นักทรัพยากรบุคคล    เลขานุการ 
  

 ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของของเทศบาล
ต าบลแวงใหญ่ ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    อย่างน้อยปีละ  
๑  ครั้ง   แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่ ทราบ 

 
บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  สามารถปรับเปลี่ยน 
แก้ไข เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ตลอดจน
แนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน    อาจเป็นเหตุให้การ
พัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็นอาจ
ต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงาน
สู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 
 
 
 
 

 
           

 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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กำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนต่ำง 

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย แผนงำน/โครงกำร วิธีกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 
เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกคน
ทุกต าแหน่งได้รบัการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ป ี

กำรพัฒนำด้ำนบุคลำกร 
๑.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกบัการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และ
ทัศนคติที่ดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  ดังนี ้
-   หลักสูตรความรูพ้ื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
-   หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหน้าที่รบัผิดชอบ 
-   หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ    
    ต าแหน่ง 
-   หลักสูตรการบริการ 
-   หลักสูตรจริยธรรมคุณธรรม 
๒.ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่ออย่าง
เต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ ศึกษาต่อ และ
ส่งเสริมให้เพิ่มพูนความรู้ในการท างานตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให้ ผูบ้ริหาร สมาชกิสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และประชาชน ได้มีโอกาสทัศนศึกษา
ดูงานตามโครงการตา่ง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวธิีการ ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้ค าปรึกษา 
และอื่น ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท และ
หลักสูตรตามสายงานปฏบิัต ิ
 

พ.ศ.๒๕61-2563 ตามเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบล
แวงใหญ ่

 

 
 
 
 
 



 
 

วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
 

แผนงำน/โครงกำร วิธีกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคน
ทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  มี
คุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒561  - ๒๕๖3 ตามเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบล
แวงใหญ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย แผนงำน/โครงกำร วิธีกำร ระยะเวลำด ำเนินกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคน
ทุกต าแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

กำรพัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 
และสถานที่บริการประชาชน 

พ.ศ.๒๕61  - ๒๕๖3 ตามเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบล
แวงใหญ่ 
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   วิธีกำรพัฒนำ  
 แผนพัฒนำบุคลำกร (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 – ๒๕63) 

 

วิธีกำรพัฒนำพนักงำนเทศบำล  ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง 
 

ที ่ โครงกำร/หลกัสูตรกำรพฒันำ วัตถุประสงค ์ กำรด ำเนนิกำร 
ปีงบประมำณทีพ่ัฒนำ ลักษณะกำรฝกึอบรม/พัฒนำ 

ปี 2561 
(จ ำนวนคน) 

ปี 2562 
(จ ำนวนคน) 

ปี 2563 
(จ ำนวนคน) 

เทศบำล 
ด ำเนนิกำรเอง 

ส่งฝึกอบรมกบั
หน่วยงำนอืน่ 

๑ 
 
 

๒ 
 
 
 

๓ 
 
 
 

๔ 
 
 
 

5 

หลักสตูรเกีย่วกับปลดัเทศบาลหรอื
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับหัวหน้าส านักปลดั 
หัวหน้าฝ่ายธรุการหรือหลักสูตรอืน่ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
คลัง หัวหน้าฝ่าย หรือหลักสูตรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
ช่าง หวัหน้าฝ่าย หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุข หัวหน้าฝ่าย หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของ
ปลัดเทศบาล ให้มีทักษะ ความรู้ และความ
เข้าใจในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
 

ปลัดเทศบาล   ไดร้ับการฝึกอบรม     
๑ ครั้ง/ปี   
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 
หัวหน้าส่วน แตล่ะส่วนไดร้ับการ
ฝึกอบรม ๑ ครั้ง/ป ี
 
 

2 
 

 
4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 

 

2 
 

 
4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

 

2 
 

 
4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 
 

4 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

/ 
 

 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
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ที ่ โครงกำร/หลกัสูตรกำรพฒันำ วัตถุประสงค ์ กำรด ำเนนิกำร 
ปีงบประมำณทีพ่ัฒนำ ลักษณะกำรฝกึอบรม/พัฒนำ 

ปี 2561 
(จ ำนวนคน) 

ปี 2562 
(จ ำนวนคน) 

ปี 2563 
(จ ำนวนคน) 

เทศบำล 
ด ำเนนิกำรเอง 

ส่งฝึกอบรมกบั
หน่วยงำนอืน่ 

6 
 
 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบภายใน  หรือหลักสตูรอืน่
ที่เกี่ยวข้อง 
  
หลักสตูรเกีย่วกับบุคลากร หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานทะเบียนและบัตร  หรอื
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ีวเิคราะห์
นโยบายและแผนหรือหลักสตูรอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการศึกษา
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการเงินและ
บัญชี หรือหลักสูตรอื่นที่เกีย่วข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนักวิชาการส่งเสริม
สุขภาพ  หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้   
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี  
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน  
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า 
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้   
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี  
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน  
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า 
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้   
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี  
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน  
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานของหัวหน้า 
ส่วนงานแต่ละส่วน ให้มีทักษะ ความรู้  
และความเข้าใจในการบริหารงานในหน้าท่ี 
ที่รับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดับแต่
ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี    
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี    
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 

๑ 
 
  

 
1 
  
  
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

 

๑ 
 
 

 
1 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

๑ 
 

 
 

1 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 

 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
/ 
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ที ่ โครงกำร/หลกัสูตรกำรพฒันำ วัตถุประสงค ์ กำรด ำเนนิกำร 
ปีงบประมำณทีพ่ัฒนำ ลักษณะกำรฝกึอบรม/พัฒนำ 

ปี2561 
(จ ำนวนคน) 

ปี 2562 
(จ ำนวนคน) 

ปี 2563 
(จ ำนวนคน) 

เทศบำล 
ด ำเนนิกำรเอง 

ส่งฝึกอบรมกบั
หน่วยงำนอืน่ 

13 
 
 
 

๑4 
 
 
 

๑5 
 
 

 
๑6 

 
 
 

๑7 
 
 
 

๑8 
 
 
 
 

หลักสตูรเกีย่วกับนักวิขาการ                      
สาธารณสุขหรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 
หลักสตูรเกีย่วกับวิศวกรโยธาหรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับนิติกร หรือ
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงานธุรการ
หรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้า
พนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย หรือหลักสตูรอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้า
พนักงานจัดเก็บรายได้หรือหลักสตูร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 

๑ 
 
  

 
1 
  
  
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 

 

๑ 
 
 

 
1 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

๑ 
 

 
 

1 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 

 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 

 



 
      - 37 – 

 

ที ่ โครงกำร/หลกัสูตรกำรพฒันำ วัตถุประสงค ์ กำรด ำเนนิกำร 
ปีงบประมำณทีพ่ัฒนำ ลักษณะกำรฝกึอบรม/พัฒนำ 

ปี 2561 
(จ ำนวนคน) 

ปี 2562 
(จ ำนวนคน) 

ปี 2563 
(จ ำนวนคน) 

เทศบำล 
ด ำเนนิกำรเอง 

ส่งฝึกอบรมกบั
หน่วยงำนอืน่ 

๑9 
 
 
 

20 
 
 
 

21 
 
 
 

22 
 
 
 

23 
 
 
 

๒4 
 
 

25 
 

 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้า
พนักงานการเงินและบญัชี หรือ

หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

หลักสตูรเกีย่วกับช่างโยธา/นายช่าง
โยธาหรือหลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 

หลักสตูรเกีย่วกับช่างไฟฟ้า/นายช่าง
ไฟฟ้าหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือหลักสูตรอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
 

หลักสตูรเกีย่วกับเจ้าหน้าท่ี/เจ้า
พนักงานประชาสัมพันธ์หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักสตูรเกีย่วกับคร/ูผูดู้แลเด็กหรอื
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
หลักสตูรเกีย่วกับพนักงานจ้างแตล่ะ
ต าแหน่งหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ดยีิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานไดด้ยีิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
 
พนักงานครูเทศบาล   ได้รับการ
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
พนักงานจ้างของเทศบาล   ได้รับ
การฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 

๑ 
 
 
 

1 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

๑ 
 
 
 

1 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

๑ 
 
 
 

1 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 
 

 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
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ที ่ โครงกำร/หลกัสูตรกำรพฒันำ วัตถุประสงค ์ กำรด ำเนนิกำร 
ปีงบประมำณทีพ่ัฒนำ ลักษณะกำรฝกึอบรม/พัฒนำ 

ปี 2561 
(จ ำนวนคน) 

ปี 2562 
(จ ำนวนคน) 

ปี 2563 
(จ ำนวนคน) 

เทศบำล 
ด ำเนนิกำรเอง 

ส่งฝึกอบรมกบั
หน่วยงำนอืน่ 

26 
 
 
 
27 
 
 
 
28 
 
 
 
29 
 
 
30 
 
 
31 
 
 
 
 
 
32 
 
 

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและ        
ทัศนศึกษาดูงานบุคลากรเทศบาล  
 
 
การให้ความรูภ้าษาอังกฤษในการ
ติดต่อสื่อสารและบริหารประชาชน
ของบุคลากรเทศาล 
 
การอบรมวินัยและรักษาวินัย 
 
 
 
การปลูกฝังเผยแพร่คณุธรรม
จริยธรรมบุคลากรของเทศบาล 
 
การจัดอบรมหรือส่งบุคลากรเข้ารบั
การอบรมใช้เครื่องมือเครื่องใช้ และ
เทคโนโยลีที่ทันสมยั  
การพัฒนาบุคลากรโดยกิจกรรม 
5ส 
 
 
 
 
การท าแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเพื่อการท างานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานของพนักงานแตล่ะระดับ
แต่ละต าแหน่งให้สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งข้ึน 
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเข้าใจ
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากร
เทศบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเขา้สู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน 
เพื่อพัฒนา ความรู้ และความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละระดบัแต่ละ
ต าแหน่งให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมายดยีิ่งข้ึน 
เพื่อเสรมิเสริมสร้างคณุธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  และ
พนักงานจ้าง 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น
ให้สามารถปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สมัยใหมไ่ด้อยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพื่อพัฒนาสร้างจิตส านึกบุคลากร และ
งานให้เกิดความสะอาด เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย มีการจดัระบบงาน มี
สภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี รักองค์กรและประหยัด
งบประมาณฯ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  ได้รบัการ 
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  ได้รบัการ 
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  ได้รบัการ 
ฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 
จัดอบรม/ส่งพนักงานเทศบาล   
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
ได้รับการฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
พนักงานเทศบาล   ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง  ได้ร่วมกิจกรรม
5ส อย่างต่อเนื่องทุกปี   
มีการแต่งตั้งคณะท างาน กรรมการ
ตรวจประเมินผลกจิกรรมอย่าง
ต่อเนื่องทุกเดือน  
 
 
 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
ได้รับการฝึกอบรม   ๑ ครั้ง/ปี   
 

๑ 
 
 
 

1 
 
 
 

๑ 
 
 
 

๑ 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

๑ 
 
 
 

1 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 

๑ 
 
 
 

1 
 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

/ 
 

 
 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
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/ 
 
 
 
/ 
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ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 
ล ำ 

ดับที ่
โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ 

ต.ค. 
๕9 

พ.ย. 
๕9 

ธ.ค. 
๕9 

ม.ค. 
60 

ก.พ. 
60 

มี.ค. 
60 

เม.ย. 
60 

พ.ค. 
60 

มิ.ย. 
60 

ก.ค. 
60 

ส.ค. 
60 

ก.ย. 
60 

หมำยเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุม
ประจ าเดือน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรม
ส่งเสริม ฯทุกคน 

งบ ทต. 
แวงใหญ่ 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานใน
หน้าที่หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ ทต. 
แวงใหญ่ 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพให้
พนักงานสมาชิกเทศบาล  ผู้บริหาร 

งบ ทต. 
แวงใหญ่ 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่างๆสรุปความส าคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับและสรุป
ก าหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผู้น าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม 
อสม.  กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ ทต. 
แวงใหญ่ 
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ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 

 
ล ำ 

ดับที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
งบประมำ

ณ 
ต.ค. 
60 

พ.ย. 
60 

ธ.ค. 
60 

ม.ค. 
61 

ก.พ. 
61 

มี.ค. 
61 

เม.ย. 
๕๙ 

พ.ค. 
61 

มิ.ย. 
61 

ก.ค. 
61 

ส.ค. 
61 

ก.ย. 
61 

หมำยเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุม
ประจ าเดือน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรม
ส่งเสริม ฯทุกคน 

งบ ทต. 
แวงใหญ่ 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานใน
หน้าที่หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ ทต. 
แวงใหญ่ 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพให้
พนักงานสมาชิกเทศบาล  ผู้บริหาร 

งบ ทต. 
แวงใหญ่ 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่างๆสรุปความส าคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับและสรุป
ก าหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผู้น าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม 
อสม.  กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ ทต. 
แวงใหญ่ 
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ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรพัฒนำ  ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖3 

 
ล ำ 

ดับที ่
โครงกำร / กิจกรรม งบประมำณ 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

หมำยเหตุ 

๑ ประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร / พนักงาน  ทุกวันประชุม
ประจ าเดือน 

- 
 

             

๒ ประชุมมอบนโยบายเร่งด่วนหรือติดตามการด าเนินงาน 
 

-              

๓ สนับสนุนให้พนักงานที่บรรจุใหม่เข้าอบรมหลักสูตรของกรม
ส่งเสริม ฯทุกคน 

งบ ทต. 
แวงใหญ่ 

             

๔ สนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนางานใน
หน้าที่หรืองานต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

งบ ทต. 
แวงใหญ่ 

             

๕ จัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ิมประสิทธิภาพให้
บุคลากรเทศบาล  สมาชิกเทศบาล  และผู้บริหาร 

งบ ทต. 
แวงใหญ่ 

             

๖ ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ต่างๆสรุปความส าคัญเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับและสรุป
ก าหนดให้พนักงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน 

 
- 

             

7 อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน  กลุ่มผู้น าชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่ม 
อสม.  กลุ่มอปพร.  และประชาคมหมู่บ้าน 
 

งบ ทต. 
แวงใหญ่ 

             



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภำคผนวก 

 
 
 
 



 
 ค าสั่งเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

    ที่ 304  /2560 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล  

****************** 

  ด้วยเทศบาลต าบลแวงใหญ่  จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล  ๓ ปี  (๒๕61-2563)  
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้พนักงานเทศบาลสามารถปฏิบัติ
หน้ าที่ ร า ชการ ในต า แหน่ ง ได้ อย่ า งมีป ระสิท ธิ ภ าพ  ให้ สอดคล้ อ งตามรอบของแผนอั ตราก าลั ง   ๓  ปี  
(2561-2563)  ของเทศบาล  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒๙  และ ข้อ ๓๐๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น  ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีต าแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล  ๓ ปี ( 2561-2563 ) ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ดังนี้ 

  ๑.  นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่     เป็นประธานกรรมการ 
  ๒.  ปลัดเทศบาลต าบลแวงใหญ ่      กรรมการ 
  ๓.  ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 

๔.  ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
  ๕.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
  ๖.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล                  กรรมการ/เลขานุการ 
   ๗.  นักทรัพยากรบุคคล              ผู้ช่วยเลขานุการ 

  โดยให้มีหน้าที่    

๑)  ศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าแหน่งตา่ง ๆ ทัง้ในฐานะตัว
บุคคลและในฐานะต าแหน่งที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังของเทศบาล  และความจ าเป็นในด้านความรู้ 
ความสามารถทั่วไปในการปฏบิตัิงาน  ดา้นความรู้ ความสามารถและทักษะเฉพาะของแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

๒)  ก าหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรเทศบาลให้ชัดเจน และครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน โดย
ก าหนดให้มีการได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา  ๓ ปี ของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  

๓)  ก าหนดให้พนักงานเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหรือ
หลายหลักสูตร  และตามวิธีการที่ ก.ท.จ.ก าหนด   

๔)  มีการจัดระบบการตรวจสอบ  ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเทศบาล เพื่อให้ทราบถึง
ผลส าเร็จในการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตามแผนที่ก าหนด   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่   15     เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2560   เป็นตน้ไป 

   สั่ง  ณ  วันที่    15    เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2560  

   
 
          (นายสุรพล   เวียงวงษ์) 
                นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่ 



 
 ค าสั่งเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

    ที่  305 /2560 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล  

****************** 

   ด้วยเทศบาลต าบลแวงใหญ่  จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล  ๓ ปี  (๒๕
61-2563)  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้พนักงานเทศบาล
สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องตามรอบของแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี (2561-
2563)  ของเทศบาล  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒๙  และ ข้อ ๓๐๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดขอนแก่น  ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๕  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3 ปี  
(2561-2563) บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
                        จึงขอแต่งตั้งบุคคลที่มีต าแหน่งต่อไปนี้   เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล  ๓ ปี ( 2561-2563 ) ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ดังนี้ 
 1. นายกเทศมนตรี    ประธานกรรมการ 
 2. ปลัดเทศบาล    กรรมการ 
 3. รองปลัดเทศบาล   กรรมการ 
 4. ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
 5. ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
 6. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข  กรรมการ 
 7. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการ/เลขานุการ 
 8. นักทรัพยากรบุคคล   ผู้ช่วยเลขานุการ 

   โดยให้มีหน้าที่    
  ให้มีหน้าที่ในการจัดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี  (2561 -2563) 

ก าหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการ
ติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรี เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงหรือแก้ไขในการจัดท าแผนพัฒนา 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วนัที่   15   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2560   เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   15   เดือน   สงิหาคม   พ.ศ.  2560  

   
 
 
          (นายสุรพล   เวียงวงษ์) 
                นายกเทศมนตรีต าบลแวงใหญ่ 
 
 
 
 
 


