
 
แผนพัฒนาบุคลากร 

(พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63) 

 
 

ของ 
เทศบาลตําบลบานผือ 

อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 



  
คํานํา 

 
          การบริหารงานเทศบาลตําบลบานผือใหประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจและ
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว ตลอดจนนโยบายของนายกเทศมนตรีที่แถลงไวตอสภาเทศบาลไดน้ัน บุคลากรถือ
เปนสวนที่มีความสําคัญย่ิงในการบริหารและนําองคกรไปสูความสําเร็จ เทศบาลตําบลบานผือจึงไดให
ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกดาน เทาที่กําลังความสามารถ
ของเทศบาลและบุคลากรจะทําได  และไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรน้ีข้ึนไว เปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรทุกกลุมของเทศบาล มีระยะเวลาของแผน  ๓  ป  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕63) ตามระยะเวลาของแผน
อัตรากําลัง และอาจจะมีการปรับปรุงใหเหมาะสมข้ึนในโอกาสตอไป  
 
  เทศบาลตําบลบานผือ หวังเปนอยางย่ิงวา หากไดดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรน้ีแลว 
บุคลากรของเทศบาลตําบลบานผือ จะเปนบุคคลที่มีคุณภาพ เปนที่พึงพอใจของประชาชน สามารถสราง
ผลงานที่ดีมีมาตรฐานใหแกเทศบาลตําบลบานผือได  จึงขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของและจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรสามป (พ.ศ.  ๒๕61 – ๒๕63) ไว ณ ที่น้ี 
 
 

 
                                            
 
 
 

งานบรหิารงานทั่วไป 
สํานักงานปลัดเทศบาลตําบลบานผือ 
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สวนท่ี  ๑ 
หลักการและเหตุผล 

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

๑. หลักการและเหตผุล 

 การพัฒนาบุคลากรเปนข้ันตอนหน่ึงของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ตองปฏิบัติอยู
ตลอดเวลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากรภายในหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการ
ฝกอบรมเปนกระบวนการหน่ึงที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางดีข้ึน สามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือวางการพัฒนา
บุคลากรเปนสิ่งสําคัญที่จะจําพาเทศบาลตําบลบานผือไปสูวิสัยทัศน เปาหมายตามที่เทศบาลกําหนด 
                   พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
                     พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ระบุดังน้ี“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ  รวมทั้งตองสงเสริม
และพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปน
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ี เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ” 

           “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเช่ียวชาญใหเพียงพอ
แกการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่
มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีจะตองเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ต้ังแตอดีตจน
ตอเน่ืองถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ  ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีจึงกําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ

ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและ
กัน เพื่อการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไข
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน  2545 หมวด 14  สวนที่ 4 เรื่อง การพัฒนา
พนักงานเทศบาล ขอ 299 กําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงน้ันไดอยางมีประสิทธิภาพใน



การจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตองกําหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานเทศบาล
มีระยะเวลา 3 ป ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของเทศบาล 
  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว เทศบาลตําบลบานผือ จึงไดจัดทําแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล 3 ป รอบปงบประมาณ 2561-2563 ข้ึน โดยสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป รอบ
ปงบประมาณ 2561 - 2563 
  

๒.  ขอมูลดานบคุลากร 
           ๒.๑  อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 
 เทศบาลตําบลบานผือ  ไดกําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดําเนินการดังกลาว โดย
กําหนดตําแหนงของพนักงานเทศบาลใหตรงกับภารกจิ  และในระยะแรกการกําหนดโครงสรางสวนราชการที่
จะรองรบัการดําเนินการตามภารกิจน้ัน  อาจกําหนดเปนภารกิจอยูในรูปของงาน และในระยะตอไป เมื่อมี
การดําเนินการตามภารกิจน้ัน และเทศบาลพิจารณาเหน็วา ภารกิจน้ันมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณา
ต้ังเปนสวนตอไป โดยเริ่มแรกกําหนดโครงสรางไว ดังน้ี 
 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจบุัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหต ุ

1. ปลัดเทศบาลตําบล 1. ปลัดเทศบาลตําบล  
2. รองปลัดเทศบาลตําบล 2. รองปลัดเทศบาลตําบล  
3. หนวยตรวจสอบภายใน 
     3.1 หนวยตรวจสอบภายใน 

3. หนวยตรวจสอบภายใน 
     3.1 หนวยตรวจสอบภายใน 

 

4. สํานักปลัดเทศบาล 
   - ฝายอํานวยการ 
   4.1  งานบริหารงานทั่วไป 
   4.2  งานแผนและงบประมาณ 
   4.3  งานนิติการ 
   4.4  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
   4.5  งานพัฒนาชุมชน 

4. สํานักปลัดเทศบาล 
   - ฝายอํานวยการ 
   4.1  งานบริหารทั่วไป 
   4.2  งานแผนและงบประมาณ 
   4.3  งานการเจาหนาที่ * 
   4.4  งานนิติการ 
   4.5  งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม 
   4.6  งานพัฒนาชุมชน  

 
 
 
 
* (กําหนดงานและตัดโอน
ตําแหนงใหเปนไปตาม
โครงสรางสวนราชการท่ี ก.ท.
กําหนด 

5. กองคลัง 
   5.1  งานการเงินและบัญชี 
   5.2  งานจัดเก็บรายไดและพัฒนารายได 
   5.3  งานพัสดุและทรัพยสิน 

5. กองคลัง 
   5.1  งานการเงินและบัญชี 
   5.2  งานจัดเก็บรายไดและพัฒนารายได 
   5.3  งานพัสดุและทรัพยสิน 

 

6. กองชาง 
    6.1  งานวิศวกรรม 
    6.2  งานผังเมือง 
    6.3  งานสาธารณูปโภค 

6. กองชาง 
    6.1  งานวิศวกรรม 
    6.2  งานผังเมือง 
    6.3  งานสาธารณูปโภค 

 

7. กองการศึกษา 
   - ฝายบริหารการศึกษา 
   7.1  งานบริหารการศึกษา 
    7.2  งานการศึกษาปฐมวัย 

7. กองการศึกษา 
   - ฝายบริหารการศึกษา 
   7.1  งานบริหารการศึกษา 
    7.2  งานการศึกษาปฐมวัย 

 



 
 

โครงสรางสวนราชการเทศบาลตําบลบานผือ 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) 

กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

กองการศึกษา 
(นักบริหารงานศึกษา  ระดับตน) 

- งานบริหารทัว่ไป 

- งานการเจาหนาที ่

- งานแผนและงบประมาณ  

- งานนิตกิาร 

- งานพัฒนาชุมชน 

- งานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม 

- งานการเงินและบัญชี 

- งานจัดเก็บและพัฒนารายได 

- งานพัสดุและทรัพยสิน 

- งานวิศวกรรม 

- งานผังเมือง 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานการบริหารการศึกษา  

- งานการศึกษาปฐมวัย 
 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

หัวหนาฝายอํานวยการ 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน) 



3. วิเคราะหอัตรากําลังท่ีมี ของเทศบาลตําบลบานผือ 
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม   (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ 

สําหรับองคกร  ซึ่งชวยผูบริหารกําหนด  จุดแข็ง และ จุดออน ขององคกร จากสภาพแวดลอมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปจจัย ตาง ๆ ตอการทํางานขององคกร การ
วิเคราะห SWOT Analysis  เปนเครื่องมือในการวิเคราะหสถานการณ  เพื่อให ผูบริหารรูจุดแข็ง  จุดออน  
โอกาส  และอุปสรรคขององคกร ซึ่งจะชวยใหทราบวาองคกรไดเดินทางมาถูกทิศและไม หลงทาง  นอกจากน้ียัง
บอกไดวาองคกรมีแรงขับเคลื่อน ไปยังเปาหมายไดดีหรือไม  มั่นใจไดอยางไรวาระบบการ ทํางานในองคกรยังมี
ประสิทธิภาพอยู  มีจุดออนที่จะตองปรับปรุงอยางไร  ซึ่งการวิเคราะหสภาวะแวดลอม   SWOT Analysis มี
ปจจัยที่ควรนํามาพิจารณา  2  สวน  ดังน้ี    

1. ปจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ไดแก 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน เปนขอดีที่ เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในองคกร เชน จุดแข็งดานสวนประสม จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต  จุดแข็ง 
ดานทรัพยากรบุคคล องคกรจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งในการกําหนดกลยุทธ                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซึ่งเปนผลมาจากปจจัยภายใน  เปน ปญหาหรือ

ขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ขององคกร ซึ่งองคกรจะตองหาวิธีในการแกปญหาน้ัน     
2. ปจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ไดแก 

2.1 O มาจาก Opportunities  
หมายถึง โอกาส  เปนผลจากการที่สภาพแวดลอม ภายนอกขององคกรเอื้อ

ประโยชนหรือสงเสริมการ ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสน้ัน เปนผลมาจาก
สภาพแวดลอมภายนอก แตจุดแข็งน้ันเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายใน  ผูบริหารที่ดีจะตองเสาะ แสวงหา
โอกาสอยูเสมอ และใชประโยชนจากโอกาสน้ัน 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจําเปนตองปรับกลยุทธใหสอดคลองและพยายามขจัดอุปสรรค ตางๆ ที่เกิดข้ึนใหไดจริง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของบุคลากรในสังกัด เทศบาลตําบลบานผือ (ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง   S 
1. พนักงานสวนใหญมีความสามารถในการ
ประสานงานกับประชาชนในพื้นที ่
2. พนักงานมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 
3. พนักงานไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่
ที่รับผิดชอบอยางตอเน่ือง 

จุดออน   W 
1.  จํานวนพนักงานและลูกจางไมสอดคลองกับปริมาณ
งานในบางภารกิจ เน่ืองจากมีขอจํากัดดานงบประมาณ 
2.  ขาดเจาหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับภารกิจงาน
บางเรื่อง เชน  จพง.ปองกนและบรรเทาสาธารณภัย  นิติ
กร  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีขอจํากัดดาน
งบประมาณ  
 

โอกาส   O 
1. มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชนทําใหเกิดความ
รวมมือในการทํางานงายข้ึน 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนไดตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ
ทํางานและเทศบาลในฐานะตัวแทน 

ขอจํากัด   T 
1. งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากภาครัฐไมเพียงพอ 
2. ระดับความรูไมเหมาะสมสอดคลองกับความยากของ
งาน 
3. มีความกาวหนาในวงแคบ 
 

 
วิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอก (SWOT)   
ของเทศบาลตําบลบานผือ (ระดับองคกร) 

จุดแข็ง   S 
1. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได 
2. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและการ 
    ทํางาน และเทศบาลในฐานะตัวแทน 
3. มีการสงเสริมการศึกษาและฝกอบรมบุคลากร 
4. ใหโอกาสในการพัฒนาและสงเสริมความกาวหนา
ของบุคลากรภายในองคกรอยางเสมอภาคกัน 
5. สงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ที่ได
จากการศึกษาและฝกอบรมมาใชในการปฏิบัติงาน 
 

จุดออน   W 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรูเฉพาะดานทางวิชาชีพ 
2. พื้นที่พัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสายงานมีบุคลากร
ไมเพียงพอหรือไมมี 
 

โอกาส   O 
1. ประชาชนใหความรวมมือในการพัฒนาเทศบาลดี 
2. มีความคุนเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินที่อยูกระจายทั่วเขตเทศบาล ทําใหรู 
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนไดดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี /ปริญญา
โทเพิ่มข้ึน 
5. ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท
ในการชวยใหบุคลากรบรรลุเปาประสงค 

ขอจํากัด  T 
1. มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก ความสัมพันธแบบ
เครือญาติในชุมชน การ  ดําเนินการทางวินัยเปนไปไดยากมัก
กระทบญาติพี่นอง 
2. ขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสายงานความรูที่มี
จํากัดทําใหตองเพิ่มพูนความรูใหหลากหลายจึงจะทํางานได 
ครอบคลุมภารกิจ ของ เทศบาล 
3. งบประมาณนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ จํานวน 
    ประชากร และภารกิจ 



การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบคุลากร 
 
 

โครงสรางปจจุบัน 
 

 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมของเทศบาลตําบลบานผือ จะเปนการพัฒนาโดยให

ประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด     โดยบุคลากรสามสวนที่ตองสัมพันธกันเพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพ  มี
คณะกรรมการทําหนาที่วางแผนอัตรากําลัง สรรหาทั้งการบรรจุแตงต้ัง การโอนยาย และประเมินผลเพื่อการ
เลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง โครงสรางการพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลตําบลบานผือที่จะปรับปรุงจึงเปนดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี 

หัวหนาหนวยงาน 

ควบคุม กํากับ ดูแล 

ผูปฏิบัติงานมีความรู

เขาใจงานทีท่ํา 

สั่งการ/กําหนดรายละเอียด 

ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป 

ตามระเบียบแลว 

รายงาน 

นายกเทศมนตร ี
 

ทํางานตามคําสัง่ 

ฝกฝนพัฒนาดวยตนเองตาม

ยุทธศาสตรได 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   
 
 
ประเมินผล 



 
 
 

วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล 
 

“บุคลากรของเทศบาลตําบลบานผือ จะมีความกาวหนามั่นคงในชีวิต  มีความรูความสามารถ  
มีความชํานาญการในหนาที่  มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชนตองไดรับความพึงพอใจในการ
ใหบริการของเจาหนาที่“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นายกเทศมนตร ี
หัวหนาหนวยงาน 

ควบคุม กํากับ ดูแล

สนับสนุน 

ผูปฏิบัติงานมีความรู

เขาใจงานที่ทํา 

สงเสริม/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรมควบคุม

ตรวจสอบ 

ทํางานเปนทีม 

ฝกฝนพัฒนาตนเอง

สนองยทุธศาสตรได 

ส่ังการ ติดตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 



สวนท่ี ๒ 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 
**************************** 

2.1  วัตถุประสงค 
  ๒.๑.1 เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาในดาน
ความรู ความสามารถ ทักษะ และวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
  ๒.1.๒ เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาดาน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
  ๒.1.๓ เพื่อใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง สามารถปฏิบัติราชการไดอยาง
มีประสิทธิภาพในสถานการณความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 
2.2  เปาหมายการพัฒนา 
  เทศบาลตําบลบานผือ กําหนดเปาหมายการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง ใหเขารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่เทศบาลตําบลบานผือกําหนด หรือหลักสูตรที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน สวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ จัดข้ึนภายในระยะแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล รอบปงบประมาณ 2561-2563 ใหครบทุกตําแหนง 
  ๑. พนักงานเทศบาล ประเภทบริหารงานทองถ่ินและอํานวยการทองถ่ิน จะตองไดรับการ
พัฒนาในแตละปอยางนอย ๑ หลักสูตร โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
สวนราชการหรือหนวยงานอื่น หรือเทศบาลดําเนินการเอง และตองมีการประเมินกอนและหลังการเขารับการ
พัฒนาและสามารถนําการพัฒนามาใชกับการปฏิบัติหนาที่ราชการในเทศบาลไดอยางเปนรูปธรรม 
  ๒. พนักงานเทศบาล ประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ จะตองไดรับการพัฒนาในแตละป
อยางนอย ๑ หลักสูตร โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน สวนราชการ
หรือหนวยงานอื่น หรือเทศบาลดําเนินการเอง และตองมีการประเมินกอนและหลังการเขารับการพัฒนาและ
สามารถนําการพัฒนามาใชกับการปฏิบัติหนาที่ราชการในเทศบาลไดอยางเปนรูปธรรม 

๓. ลูกจางประจําและพนักงานจาง จะตองไดรับการพัฒนาในแตละปอยางนอย ๑ หลักสูตร  
โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน สวนราชการหรือหนวยงานอื่น หรือ
เทศบาลดําเนินการเอง และตองมีการประเมนิกอนและหลังการเขารับการพัฒนาและสามารถนําการพัฒนามาใช
กับการปฏิบัติหนาที่ราชการในเทศบาลไดอยางเปนรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนท่ี 3 

ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร เทศบาลตําบลบานผือ 
*************************** 

 
วิสัยทัศนการพฒันาบคุลากรเทศบาลตําบลบานผอื (Vision) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พันธกิจการพัฒนาบคุลากรเทศบาลตําบลบานผือ (Mission) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาบคุลากรเทศบาลตําบลบานผือ (Mission) 
 
 
 
 
 

 

“มุงพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลบานผือใหมีประสิทธิภาพ 

เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม มุงสูความสําเร็จในหนาท่ี และมีความสขุในการปฏิบัติงาน” 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. สรางวัฒนธรรมขององคกรใหเปนองคกรแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. เสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร 
4. เสรมิสรางบรรยากาศในการทํางานเพื่อคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานและความสุขของเจาหนาที ่

1. การพัฒนาบุคลากรใหมีประสทิธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. การสรางวัฒนธรรมขององคกรใหเปนองคกรแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. การเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร 
4. การเสรมิสรางบรรยากาศในการทํางานเพือ่คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานและความสุขของบุคลากร 



ยุทธศาสตรและกลยุทธการพัฒนาบคุลากรเทศบาลตําบลบานผอื 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
  กลยุทธ 
  1.1 พัฒนาบุคลากรในดานตางๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติงาน 
  1.2 พัฒนาบุคลากรดาน IT 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การสรางวัฒนธรรมขององคกรใหเปนองคกรแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
  กลยุทธ 
  2.1 สรางวัฒนธรรมขององคกรใหเกิดการถายทอดองคความรู 
  2.2 รวบรวมองคความรูทีม่ีอยูแตละสวนราชการที่กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมา 

      แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองได 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมในองคกร 
  กลยุทธ 
  3.1 เสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
  3.2 เสริมสรางมาตรฐานทางจริยธรรมและปองกันการทําผดิจริยธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานเพ่ือคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานและความสุขของ 
                    บุคลากร 

  กลยุทธ 
  4.1 พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการปฏิบติังาน 
  4.2 ปรับปรงุสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และบรรยากาศที่สนับสนุนการใหบุคลากรมี
ความสุขและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557-2560 (โดยสํานักงาน ก.ถ.) 
 

วิสัยทัศนการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาราชการสวนทองถ่ินมีภูมิคุมกันตอปญหาดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

และเปนสิง่ที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชนในพื้นที่ภายในป 2560 



พันธกิจการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน 

 
 
 
 
 

 
 

เปาประสงคการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2557-2560 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เสริมสรางพัฒนาผูนําและขาราชการสวนทองถ่ินทกุระดับ ไปพรอมกับการปรบักลไกการบรหิารงาน 

ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง 

1. เกิดการปรับกลไก (กฎ ระเบียบ กระบวนการ ระบบ ฯลฯ) ในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยเฉพาะในสวนการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเปดโอกาสใหภาคสวน
ตางๆเขามามีสวนรามมากข้ึน 

2. เกิดการเสริมสรางความเขมแข็งและจิตสํานึกในหนาที่ของขาราชการสวนทองถ่ิน เพื่อใหสามารถดูแล
ผลประโยชนของภาคสวนตางๆ ใหเกิดความเปนธรรมในสังคม 

1. การกําหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสรางกลุมผูนําและองคการสุจริตที่มีศักด์ิศรี 
(Organixation Integrity) 

2. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สรางทักษะ และพัฒนาขาราชการสวนทองถ่ินในรูปแบบตางๆ 

3. การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

4. การสรางการมีสวนรวมในระบบสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 



กรอบมาตรฐานความสําเร็จดานการบริหารทรพัยากรบุคคล (HR Scorecard) ที่สํานักงาน ก.พ. 
กําหนดไว 
  เทศบาลตําบลบานผือ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐาน
ความสําเร็จดานการบริหารทรัพยากรบุคล (HR Scorecard) ที่สํานักงาน ก.พ. กําหนดไว ซึ่งกรอบมาตรฐาน
ประกอบดวย 
  มิติที่ 1 ความสอดคลองเชิงกลยุทธศาสตร 
  มิติที่ 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 4 ความพรอมรับผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน 
 

 

มิติท่ี 1 ความสอดคลองเชิงยุทธศาสตร  เปนมิติที่จะทําใหสวนราชการทราบวามีแนวทางและ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล สอดคลองกับมาตรฐานดังตอไปน้ีหรือไม ดังน้ี 

(1) มีนโยบาย แผนงานและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคลองและสนับสนุนใหกรมฯ บรรลุพันธกิจเปาหมายและวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม เพียงใด 

(2) มีการวางแผนและบริหารกําลังคนทั้งในเชิงประมาณและคุณภาพ กลาวคือ 
“กําลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคลองกับการบรรลุภารกิจและความจําเปนของสวนราชการ 
ทั้งในปจจุบันและอนาคต มีการวิเคราะหสภาพกําลังคน (Workforce Analysis) สามารถระบุชองวางดานความ
ตองการกําลังคนและมีแผนเพื่อลดชองวางดังกลาวหรือไม มากนอยเพียงใด 

(3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ดึงดูด ใหไดมาพัฒนาและรักษาไวซึ่งกลุมขาราชการและผูปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง ซึ่งจําเปนตอ
ความคงอยูและขีดความสามารถในการแขงขันของสวนราชการ (Talent Management) หรือไม เพียงใด 

(4) มีแผนการสรางและพัฒนาผูบริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนการสรางความตอเน่ือง
ในการบริหารราชการหรือไม นอกจากน้ียังรวมถึงการที่ผูนําปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีและสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับขาราชการและผูปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องของผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการทํางานหรือไม เพียงใด 

มิติท่ี 2 ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational 
Efficiency) หมายถึง  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ (HR Transactional 
Activities) มีลักษณะดังตอไปน้ีหรือไม เพียงใด 

(1) กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการ เชน การสรร
หาคัดเลือก การบรรจุแตงต้ัง การพัฒนา การเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การโยกยาย และกิจกรรมดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอื่นๆ มีความถูกตองและทันเวลา (Accuracy and Timeliness) หรือไม เพียงใด 

(2) มีระบบฐานขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกตอง เที่ยงตรง 
ทันสมัย และนํามาใชประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการไดจริงหรือไม 
เพียงใด 

(3) สัดสวนคาใชจายสําหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลตอ
งบประมาณรายจายของสวนราชการมีความเหมาะสม และสะทอนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุมคา (Value for Money) หรือไม เพียงใด 



(4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) หรือไม เพียงใด 

มิติท่ี 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการกอใหเกิด
ผลดังตอไปน้ี หรือไม เพียงใด 

(1) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือมาตรการในการรักษาไวซึ่งขาราชการและ
ผูปฏิบัติงานซึ่งจําเปนตอการบรรลุเปาหมาย พันธกิจของสวนราชการหรือไม เพียงใด  

(2) ขาราชการและบุคลากรผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการหรือไม เพียงใด 

(3) มีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการในการสนับสนุนใหเกิดการเรยีนรูและ
การพัฒนาอยางตอเน่ือง รวมทั้งสงเสริมใหมีการแบงปนแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรู (Development 
and Knowledge Management) เพื่อพัฒนาขาราชการและผูปฏิบัติงานใหมีทักษะและสมรรถนะที่จําเปน
สําหรับการบรรลุภารกิจและเปาหมายของสวนราชการหรือไม เพียงใด 

(4) มีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เนนประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความคุมคา มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจําแนกความแตกตางและ
จัดลําดับผลการปฏิบัติงานของขาราชการและผูปฏิบัติงานซึ่งเรียกช่ืออื่นไดอยางมีประสิทธิผลหรือไม เพียงใด  
นอกจากน้ี ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความเขาใจถึงความเช่ือมโยงระหวางผลการปฏิบัติงานสวนบุคคลและ
ผลงานของทีมงานกับความสําเร็จหรือผลงานของสวนราชการหรือไม เพียงใด  

มิติท่ี 4 ความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคล หมายถึง การทีส่วนราชการ  
(1) มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการดําเนินการดานวินัย โดยคํานึงถึงหลักความสามารถและผลงาน หลักคุณธรรม 
หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม เพียงใด 

(2) มีความโปรงใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งน้ีจะตอง
กําหนดใหความพรอมรับผิดดานการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยูในทุกกิจกรรมดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสวนราชการหรือไม เพียงใด  

มิติท่ี 5 คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทํางาน  หมายถึง การที่สวน
ราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ดังน้ี 

(1) ขาราชการและผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทํางาน
ระบบงาน และบรรยากาศการทํางาน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีการสื่อสารเขามาใชในการบริหารราชการและ
การใหบริการแกประชาชน ซึ่งจะสงเสริมใหขาราชการและผูปฏิบัติงานไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไมสูญเสีย
รูปแบบการใชชีวิตสวนตัวหรือไม เพียงใด 

(2) มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติมที่ไมใชสวัสดิการภาคบังคับ
ตามกฎหมาย ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการหรือไม เพียงใด 



(3) มีการสงเสริมความสมัพันธอันดีระหวางฝายบรหิารของสวนราชการ กับขาราชการ 
และบุคลากรผูปฏิบัติงาน และใหระหวางขาราชการ และผูปฏิบัติงานดวยกันเอง และใหกําลังคนมีความพรอมที่
จะขับเคลื่อนสวนราชการใหพัฒนาไปสูวิสัยทัศนที่ตองการหรือไม เพียงใด 

  มิติการประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เปนเครื่องมือที่จะชวยทําให
สวนราชการในการประเมินตนเองวามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการดําเนินงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสอดคลองกบัมิติในการประเมินดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพประสทิธิผลหรือไม มากนอยเพียงใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สวนท่ี ๔ 
หลักสูตรการพัฒนา 

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

หลักสตูรการพัฒนา ประกอบดวย 
 

ลําดับท่ี หลักสูตรการพัฒนา รายละเอียดการพัฒนา 
1 ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ การพัฒนาความรูที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เชน 

ระเบียบ กฎ กฎหมาย นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล ผูบริหาร 
สถานที่ โครงสรางของงาน นโยบายตางๆ เปนตน 

2 การพัฒนาเกี่ยวกบังานในหนาที่รบัผิดชอบ การพัฒนาความรู ความเขาใจ และความสามารถในการ
ปฏิบั ติงานในหนาที่ที่ รับผิดชอบ ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

3 ความรูและทกัษะเฉพาะงานในแตละตําแหนง การพัฒนาความรูความสามารถในการปฏิบัติงานของแตละ
ตําแหนงหน่ึงตําแหนงใดเปนการเฉพาะ 

4 ดานการบริหาร การพัฒนารายละเอียดที่เกี่ยวของกับการบรหิารและการ
บริการประชาชน เชน ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน 
การจงูใจ การประสานงาน เปนตน 

5 ดานคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เชน 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพฒันาคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

 

กลุมเปาหมายในการฝกอบรม 
  ๑.  พนักงานเทศบาลตําแหนงประเภทบรหิารงานทองถ่ิน และอํานวยการทองถ่ิน 
    - หลักสูตรดานการบรหิาร 
   - หลักสูตรดานคุณธรรม และจริยธรรม 
   - หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานทีร่ับผิดชอบ 
  ๒.  พนักงานเทศบาลตําแหนงประเภททั่วไป และตําแหนงประเภทวิชาการ  
   - หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานทีร่ับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะแตละตําแหนง 
   - หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 
  ๓.  สายงานพนักงานจาง 
   - หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานทีร่ับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะแตละตําแหนง 
   - หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 



สวนที ่5 
วิธกีารพฒันา ระยะเวลาดําเนินการพฒันาและงบประมาณในการพฒันา 

********************** 
     
วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและบุคลากร ของเทศบาลตําบลบานผือ กําหนดวิธีการพัฒนา ตามความ
จําเปนและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใชวิธีดังน้ี 

(1) วิธีดําเนินการ 
1.1 การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนที่จะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่กอนการ

บรรจุเขารับราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจางที่ไดรับการบรรจุแตงต้ังใหม 
1.2 การฝกอบรมและสัมมนา อาจดําเนินการโดยเทศบาลตําบลบานผือ หรือโดย

สํานักงานสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดขอนแกน หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน หรือสวนราชการอื่นตามความเหมาะสม 

1.3 การสอบงาน การใหคําปรึกษา การถายทอดความรูสูเพื่อนรวมงาน หรือวิธีการ
อื่นดวยวิธีที่ เหมาะสม โดยหัวหนางานหรือหัวหนาสวนราชการที่ไดรับมอบหมายทําการสอนงานใหกับ
ผูใตบังคับบัญชา 

1.4 การศึกษาดูงาน อาจดําเนินการโดยเทศบาลตําบลบานผือ หรือโดยสํานักงาน
สงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดขอนแกน หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน หรือสวนราชการอื่นตามความเหมาะสม 
                    (๒) แนวทางการดําเนินการ 
                        การดําเนินการพัฒนาพนักงานสวนตําบลและบุคลากรของ เทศบาลตําบลบานผือ 
นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ขอ ๑ แลว แนวทางในการดําเนินการได กําหนดแนวทางการดําเนินการไว ๓ 
แนวทาง ดังน้ี 
                         ๒.๑ เทศบาลตําบลบานผือ ดําเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนผูดําเนินการ
โดยเทศบาลตําบลบานผือจัดสงพนักงานเทศบาลเขารับการอบรม 
                        ๒.๓ สวนราชการหรือหนวยงานอื่นๆ ดําเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนา พนักงาน
เทศบาลของเทศบาลตําบลบานผือ เปนผูดําเนินการ 
                   (๓) ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ป พ.ศ. ๒๕61 ต้ังแตวันที ่๑ ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕61 
                        ๓.๒ ป พ.ศ. ๒๕62 ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
                        ๓.๓ ป พ.ศ. ๒๕63 ต้ังแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕63 ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 
                    (๔) งบประมาณ 
                           เบิกจายเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ของ
เทศบาลตําบลบานผือ  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 

 
 

 



แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนนิงานการพัฒนาบคุลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 

 

๑.๑  แตงต้ังคณะทํางาน 

๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจําเปน 

๑.๓  กําหนดประเภทของความจําเปน 

ส้ินสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       
             การดําเนินการ  โดยอาจดําเนินการเอง หรือรวมกับ

หนวยราชการอ่ืน หรือวาจางเอกชนดําเนินการและเลือก

รูปแบบวิธีการท่ี  เหมาะสม เชน 

 -  การปฐมนิเทศ 

 -  การสอนงาน  การใหคําปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 -  การฝกอบรม 

 -  การใหทุนการศึกษา 

 -  การดูงาน 

 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 

    

๒. การดําเนินการ/วิธีดําเนินการ 

จัดใหมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล เพื่อให
ทราบถงึความความสําเร็จ  ความรูความสามารถและผล
การปฏิบัติงาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



ตารางแผนพฒันาพนักงานเทศบาลตําบลบานผอื  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕61 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

กลุมเปาหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑.หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบตัิราชการ ๑. การปฐมนิเทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การฝกอบรม 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  
 

           ตําแหนงประเภททั่วไปและ
ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 พนักงานจาง 
 

๒.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รบัผิดชอบ ๑. การฝกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดงูาน 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   
 

          พนักงานเทศบาลทกุประเภท
ตําแหนง 
 ลูกจาง/พนักงานจาง 

๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะ ๑. การฝกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดงูาน 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             พนักงานเทศบาลทกุประเภท
ตําแหนง 
 ลูกจาง/พนักงานจาง 

๔.หลักสูตรดานการบรหิาร ๑. การฝกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดงูาน 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             พนักงานเทศบาลตาํแหนง
ประเภทบรหิารงานทองถ่ิน 
 พนักงานเทศบาลตาํแหนง
ประเภทอาํนวยการทองถ่ิน 

๕. หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม ๑. การฝกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดงูาน 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             พนักงานเทศบาลทกุประเภท
ตําแหนง 
 ลูกจาง/พนักงานจาง 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางแผนพฒันาพนักงานเทศบาลตําบลบานผอื  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕62 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

กลุมเปาหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑.หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบตัิราชการ ๑. การปฐมนิเทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การฝกอบรม 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  
 

           ตําแหนงประเภททั่วไปและ
ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 พนักงานจาง 
 

๒.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รบัผิดชอบ ๑. การฝกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดงูาน 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   
 

          พนักงานเทศบาลทกุประเภท
ตําแหนง 
 ลูกจาง/พนักงานจาง 

๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะ ๑. การฝกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดงูาน 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             พนักงานเทศบาลทกุประเภท
ตําแหนง 
 ลูกจาง/พนักงานจาง 

๔.หลักสูตรดานการบรหิาร ๑. การฝกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดงูาน 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             พนักงานเทศบาลตาํแหนง
ประเภทบรหิารงานทองถ่ิน 
 พนักงานเทศบาลตาํแหนง
ประเภทอาํนวยการทองถ่ิน 

๕. หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม ๑. การฝกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดงูาน 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             พนักงานเทศบาลทกุประเภท
ตําแหนง 
 ลูกจาง/พนักงานจาง 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางแผนพฒันาพนักงานเทศบาลตําบลบานผอื  อําเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแกน 
ประจําปงบประมาณ  ๒๕63 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

กลุมเปาหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

๑.หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบตัิราชการ ๑. การปฐมนิเทศ 
๒. การสอนงาน 
๓. การฝกอบรม 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  
 

           ตําแหนงประเภททั่วไปและ
ตําแหนงประเภทวิชาการ 
 พนักงานจาง 
 

๒.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รบัผิดชอบ ๑. การฝกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดงูาน 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   
 

          พนักงานเทศบาลทกุประเภท
ตําแหนง 
 ลูกจาง/พนักงานจาง 

๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะ ๑. การฝกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดงูาน 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             พนักงานเทศบาลทกุประเภท
ตําแหนง 
 ลูกจาง/พนักงานจาง 

๔.หลักสูตรดานการบรหิาร ๑. การฝกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดงูาน 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             พนักงานเทศบาลตาํแหนง
ประเภทบรหิารงานทองถ่ิน 
 พนักงานเทศบาลตาํแหนง
ประเภทอาํนวยการทองถ่ิน 

๕. หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม ๑. การฝกอบรม 
๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
๓. การศึกษาดงูาน 
๔. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             พนักงานเทศบาลทกุประเภท
ตําแหนง 
 ลูกจาง/พนักงานจาง 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ   
๑. มีการมอบรางวัลพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดนเปนประจําทุกป 

โดยมีประกาศเกียรติคุณหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑทั่วไป ดังน้ี 
   ๑.๑  ความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธที่ดีตอประชาชน ผูบงัคับบญัชาและเพื่อนรวมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมชิอบหรอืผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพื่องานและสวนรวม 

๒. จัดใหมสีมุดลงช่ือเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓. จัดกจิกรรมที่สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน การ

จัดกิจกรรมพฒันาทีห่นวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ  การพบปะสงัสรรค  เปนตน 
 

มาตรการดําเนินการทางวินัย  
๑. มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาช้ันตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดที่กระทําผิด

วินัยไมรายแรงไดในข้ันวากลาวตักเตือนแลวเสนอใหปลัดองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการ
บรหิารสวนตําบลทราบ 

๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบงัคับบัญชา
ละ ๓  ครั้ง  ยกเวนการกระทําผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเปนกฎเหลก็ คือ  

๒.๑  การด่ืมสุรา การเลนการพนันในสถานทีร่าชการ  
๒.๒ การทจุริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนที่

นอกเหนือจากที่กฎหมายหรือ  ระเบียบกําหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานทีจ่นเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกบัประชาชน

หรือเทศบาล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



สวนท่ี ๖ 
 การติดตามประเมินผล 
******************* 

   
เทศบาลตําบลบานผือ  ไดกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล

และบุคลากรของเทศบาล โดยแตงต้ังผูรับผิดชอบในการประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา
และพนักงานจาง ดังน้ี 

คณะกรรมการติดตามประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบดวย 
1. ปลัดเทศบาลตําบลบานผือ  เปนประธาน 
2. หัวหนาสวนราชการทุกคน  เปนกรรมการ 
3. หัวหนางานการเจาหนาที่  เปนกรรมการและเลขานุการ 

โดยมีหนาที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงาน
จาง ของเทศบาลตําบลบานผือเปนประจําทุกป และสรุปรายงานผลและขอเสนอแนะในการติดตามประเมินผล
ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานผือรับทราบเพื่อพิจารณา 

นอกจากการติดตามประเมินผลในรูปคณะกรรมการแลว ในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจาํและพนักงานจาง ในแตละครั้งที่เทศบาลตําบลดอนโมงเปนผูดําเนินการ จะประเมินผลการพฒันา
ความรูในแตละครั้งเปน 2 ระยะ คือ 

 (1) ระยะกอนดําเนินการ โดยประเมินจากการใชแบบทดสอบเพื่อวัดความรูความ
เขาใจกอนไดรับการพัฒนาความรู 

 (2) ระยะหลังการดําเนินการ โดยการประเมินจากการใชแบบทดสอบชุดเดิมเพื่อวัด
ความรูความเขาใจหลังจากการเขารับการอบรมพัฒนาความรู แลวนํามาเปรียบเทียบผลคะแนนที่ไดวาผล
คะแนนแตกตางจากกอนและหลังอยางไรบาง 

ในกรณีโครงการที่มีการจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ ภายหลังจากการกลับจากศึกษาดูงานจะมี
การประเมินและสรุปผลสาระความรูและประโยชนที่ไดรับจากการศึกษาดูงานเพื่อเผยแพรใหบุคลากรของ
เทศบาลไดรับทราบ เพื่อนําไปปรับใชในการพัฒนาการปฏิบัติงานของเทศบาล ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเปนประโยชนแกประชนชนตอไป 

เทศบาลตําบลบานผือ จะนําผลการประเมนิผลของคณะกรรมการ ใชเปนขอมลูประกอบการ
กําหนดหลักสูตร วิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความตองการของบุคลากรในหนวยงานตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 


	๑. หลักการและเหตุผล
	หมายเหตุ
	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังใหม่
	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน
	1. ปลัดเทศบาลตำบล
	1. ปลัดเทศบาลตำบล
	2. รองปลัดเทศบาลตำบล
	2. รองปลัดเทศบาลตำบล
	3. หน่วยตรวจสอบภายใน
	3. หน่วยตรวจสอบภายใน
	เริ่มต้น
	สิ้นสุด


