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บทท่ี 1 
บทน า  

 
หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้เทศบาล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลัก
และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ พนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาล ที่ดี โดยเทศบาล ต้องด าเนินการพัฒนาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานใน
การปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ 
เทศบาลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้
กระท าได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก าหนดเป็น
หลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่ เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนา
พนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และอาจ
กระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
เทศบาล  ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ในต าแหน่งนั้นได้
อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนาต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล นั้น  
 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวเทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลท่าข้าม ในการ
ปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง  
  แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 ของเทศบาลต าบลท่าข้าม                 
มีการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ ไว้ ดังนี้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ มีดังนี้ 
  ตามที่เทศบาลต าบลท่าข้ามได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่นที่เทศบาลต าบลท่าข้ามรับผิดชอบ โดยได้ก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและ
กรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ภารกิจของเทศบาลส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี ประกอบด้วยส่วนราชการทั้ง 4 ส่วน และ 1 หน่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัด
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  
ดังนั้น จึงก าหนดงานเพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของส านักปลัดเทศบาล โดยก าหนดให้มี      
งานแผนและงบประมาณงานบริหารงานทั่วไป งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย งานส่งเสริมการเกษตร งาน
พัฒนาชุมชน งานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ งานกฎหมายและงานคดี  

2. กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน การจ่าย การรับ การน าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทาง
การเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุม
การเบิกจ่าย งานท างบทดลองประจ าเดือน ประจ าปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น จึงก าหนดงานเพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง 
โดยก าหนดให้ม ีงานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน  

3. กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบการจัดท าข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งาน
การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการ
ก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการ
ปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบ ารุงรักษา เครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนั้น จึงก าหนดงานเพ่ือให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง โดยก าหนดให้มี งาน
แบบแผนและก่อสร้าง งานสาธารณูปโภค  

4. กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา 
เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานกิจกรรมทางศาสนา ส่งเสริมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชน และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบหมาย ดังนั้น จึงก าหนดงานเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของกองการศึกษา โดยก าหนดให้มี งานบริหาร
การศึกษา งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และงานธุรการ 

5. หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี เอกสาร
การเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและ
การเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
และท่ีได้รับมอบหมาย ดังนั้น จึงก าหนดงานเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่ งาน
ตรวจสอบบัญชีเอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท งานตรวจสอบพัสดุ งานตรวจสอบทรัพย์สิน
และการจัดหา ประโยชน์จากทรัพย์สิน 
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โครงสร้างงานตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 
 

ส่วนราชการ งาน 

จ านวนพนักงาน(อัตราที่มี) 

พนักงาน 
พนักงาน
จ้างตาม
ภารกจิ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

ปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 
รองปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) 
ส านักงานปลัด งานธุรการ 1 1 - 

งานการเจ้าหน้าที่ 1 - - 
งานแผนและงบประมาณ - - - 
งานบริหารงานทั่วไป 1 - 4 
งานกฎหมายและงานคด ี - - 1 
งานพัฒนาชุมชน 1 - - 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

1 - - 

8  งานส่งเสริมการเกษตร 1 - - 
กองคลัง งานการเงินและบัญชี 1 1 - 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ - - 1 
งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน - - 1 

กองช่าง งานแบบแผนและก่อสร้าง 1 - - 
งานสาธารณูปโภค 1 1 - 

กองการศึกษา งานบริหารการศึกษา 6 7 1 
งานส่งเสริมการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- 1 - 

งานธุรการ - - 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน - - - 
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1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง  
  แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ไว้  ดังนี้ 
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2. อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

อัตราก าลังพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท่าข้าม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
 

ที ่ ต าแหน่งเลขที ่
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานคร ู
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหต ุ

1 12-2-00-1101-001 - ปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น กลาง ร้องขอให้ สถ.คัดเลือกแทน 
2 12-2-00-1101-002 นายอภิชาติ เลศิเกษม รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ต้น  
 ส านักปลดัเทศบาล      

3 12-2-01-2101-001 จ่าเอกสุรชาติ  แสงงาม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล นักบริหารงานท่ัวไป อ านวยการท้องถิ่น ต้น  
4 12-2-01-3801-001 น.ส.สุนสิา  ทะนันไชย นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ช านาญการ  
5 12-2-01-3103-001 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปก./ชก. ขอใช้บัญชีของ กสถ. 
6 12-2-01-3102-001 นางสุทธาทิพย์  อาจหาญ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ  
7 12-2-01-4805-001 นายวรพล สุขถาวรกิจ เจ้าพนักงานป้องกันฯ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
8 12-2-01-4101-001 น.ส.ญานลิ  หน่อท้าว เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
 พนักงานจ้างตามภารกจิ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      

9 - นายธรรนรินทร์ สมควร - ผช.นักวิชาการเกษตร - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 
ก.ย. 61 (ยังมภีารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้

10 - นางจินดาภรณ์  สุวรรณ  - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 
ก.ย. 61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้

 พนักงานจ้างทั่วไป      
11 - นายประวิทย์  ก าเนดิ - คนงานท่ัวไป 

 
- - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 

ก.ย. 61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้
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ที ่ ต าแหน่งเลขที ่
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานคร ู
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหต ุ

 พนักงานจ้างทั่วไป      
12 - นายสมพล  นุธรรม - คนงานท่ัวไป 

 
- - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 

61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้

13 - นายอเนก  กิลัย - คนงานท่ัวไป - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 
61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้

14 - นายวิชิต  ศักดิ์สิทธานุภาพ - คนงานท่ัวไป - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 
61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้

15 - นางจันทร์จิรา  แก้วสุข - คนงานท่ัวไป - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 
61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้

 กองคลัง      

16 12-2-04-2102-001 น.ส.มัทธริน ตระกลศักดา นักบริหารงานคลัง นักบริหารงานคลัง อ านวยการท้องถิ่น ต้น  
17 12-2-04-4203-001 - เจ้าพนักงานพัสด ุ เจ้าพนักงานพัสด ุ ทั่วไป ปง/ชง ร้องขอให้ กสถ.สอบ แข่งขัน 
18 12-2-04-4201-001 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป ปง/ชง ร้องขอให้ กสถ.สอบ แข่งขัน 
 พนักงานจ้างตามภารกจิ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      

19 - น.ส.จินดา ไชยลังการ ผู้ช่วย.จพง.การเงินและบัญชี ช่วย.จพง.การเงินและบญัชี - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 
61 (ยังมภีารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้
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ที ่ ต าแหน่งเลขที ่
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานคร ู
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหต ุ

 พนักงานจ้างทั่วไป      
20 - น.ส.ธัญญากานต์  แก้วสุข - คนงานท่ัวไป - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 

61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้องด าเนินการ
ถึงปีงบ 63) คงต าแหน่งไว้ 

 กองช่าง      
21 12-2-05-2103-001 นายเจนณรงค์  จันตา นักบริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง อ านวยการท้องถิ่น ต้น  
22 12-2-05-4701-001 - นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ปง/ชง ร้องขอให้ กสถ.สอบ แข่งขัน 
23 12-2-05-4701-001 นายสุรยิา  หัตถกอง นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป ช านาญงาน  

 พนักงานจ้างตามภารกจิ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      
24 - นายเวคิน  ไชยลังการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 

61 (ยังมภีารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้

 พนักงานจ้างทั่วไป      
25 - - - คนงานท่ัวไป - - ว่าง ก าลังสรรหา 

 กองการศึกษา      
26 12-2-08-2107-001 - ผู้อ านวยการกองการศึกษา นักบริหารงานกาศึกษา อ านวยการท้องถิ่น ต้น ร้องขอให้ สถ.คัดเลือกแทน 
27 12-2-08-2204-546 น.ส.เจตณา  กลิัย คร ู คร ู คร ู คศ.1  
28 12-2-08-2204-547 นางวินิจกุล  หวาสุข คร ู คร ู คร ู คศ.1  
29 12-2-08-2204-548 นางปภาดา  นุธรรม คร ู คร ู คร ู คศ.1  
30 12-2-08-2204-549 นางพิน  แก้วสุข คร ู คร ู คร ู คศ.1  
31 12-2-08-2204-550 นางเกศรินทร์  ลือชา คร ู คร ู คร ู คศ.1  
32 12-2-08-2204-551 นางปริศนา  ลือชา คร ู คร ู คร ู คศ.1  
33 พนักงานจ้างตามภารกจิ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      
34 - นายเสถียร  นุธรรม - ผช.นักวิชาการศึกษา - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 

61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้
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ที ่ ต าแหน่งเลขที ่
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานคร ู
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหต ุ

 พนักงานจ้างตามภารกจิ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      
35 - นายอ าพร  เครือน้อย - ผช.ครูผูดู้แลเด็ก - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 

61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้
 
 

36 - นางพิสมัย  แช่ฟ้า - ผช.ครูผูดู้แลเด็ก - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 
61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้

37 - นางพิสมัย  แช่ฟ้า - ผช.ครูผูดู้แลเด็ก - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 
61 (ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้

38 - นางจุฑาภรณ์  เจือประเสริฐ - ผช.ครูผูดู้แลเด็ก - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 
61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้

39 - นางจิราภา  ดลุยพิพัฒน์ - ผช.ครูผูดู้แลเด็ก - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 
61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้

40 - นางสุเรียน  กิลยั - ผช.ครูผูดู้แลเด็ก - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 
61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้
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ที ่ ต าแหน่งเลขที ่
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานคร ู
ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 
ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหต ุ

 พนักงานจ้างตามภารกจิ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      
41 - นางศุภดา  วรจันทรเ์พ็ญศร ี - ผช.ครูผูดู้แลเด็ก - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 

61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้

42 - - - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - - ว่าง ก าลังสรรหา 
 พนักงานจ้างทั่วไป      
43 - น.ส.วิไลพร  วือวินิฉัย - คนงานท่ัวไป - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 

61 (ยังมีภารกิจท่ีจะต้อง
ด าเนินการถึงปีงบ 63) คง
ต าแหน่งไว ้
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บทท่ี 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิ ด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลท่าข้าม อันประกอบด้วย พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลท่าข้าม ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลท่าข้าม ทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
  2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลท่าข้าม ได้รับการบริการที่ด ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย 
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความส าเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์นั้นคือการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม นั้น ต้องเป็นการจัดท า
ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
นั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จผ่านทางบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให้
ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลท่าข้าม ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
บุคคลเท่านั้น 
  เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม มีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้ก าหนดกระบวนในการจัดท า ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กร    
  ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลท่าข้าม) นั้น 
เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่ส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์  ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้
ท าการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึงด าเนินการ
ก าหนดประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะท าให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์ที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท า HR SWOT นั้น 
  -  เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะท าให้องค์กร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  - เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจ านวนมาก 
  - เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม 
  - พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ 
  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควร
จ ากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
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  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 
  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย ์และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดท า 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ท าให้องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญที่มีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ละช่วงอายุ ท าให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จ านวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่บุคลากรได้รับ
ในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการด าเนินการ
พัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการ
พัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอ่ืนๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ตรงขององค์กรอ่ืน แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการ
ด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก ท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
  ขั้นตอนที่ 5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ 
จัดล าดับความส าคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และท าการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลต าบลท่าข้ามแล้ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพ่ือคัดเลือกให้เหลือใน
ปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นน าชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มาก าหนดตัวชี้วัด 
พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของ
ยุทธศาสตร์ และควรก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมา  
  ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลส าเร็จด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสู่การ
ประเมินผลงานประจ าปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ  เพื่อองค์กร 
จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร 

 

  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของเทศบาลทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดที่มาของข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร  
  2. การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี ้
 

สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักงานเพ่ิมข้ึน 
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือให้บรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมก าลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

- โครงสร้างข้าราชการจ าแนกแต่ละช่วงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจ าแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม 
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร 
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น  ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เทศบาลต าบลท่าข้าม จะประสบปัญหาในเรื่องอัตราก าลังคนที่จะหายไปจาก
การโอน (ย้าย) ซึ่งก าลังคนดังกล่าวเป็นก าลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องการ
บริหารงานขององค์กร ความพร้อมของก าลังคนที่จะทดแทนก าลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาและจ านวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
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สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลต าบลท่าข้าม ได้มีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันท า HR 
SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้
สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
- บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
- มีผู้น าองค์กรที่เข้มแข็ง 

   - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
   - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ 
 

  2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม 
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน 
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร 

   - ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ า 
   - ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพ่ือสร้างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จ าเป็นในการท างานเชิงรุก 
   - การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ 
   - ด้านอัตราก าลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพ่ือการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการท างานแบบบูรณาการ 
   - บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี 
 

  3. โอกาส (Opportunities) 
   - องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ 
   - มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ 

- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน 
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่ส าคัญต่อประชาชนในพ้ืนที ่
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  4. ภัยคุมคาม (Threats) 

- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความส าคัญกับองค์กร 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอ้ืออ านวย ต่อการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร 
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บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 

 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ของเทศบาลต าบลท่าข้าม ได้ถูกน ามาสรุปเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลท่าข้าม
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนาบุคลากร
เทศบาลต าบลท่าข้าม ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ใหม่ และจัดท าเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เป็น
กรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง 
เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  บุคลากรเทศบาลต าบลท่าข้าม เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึงประชาชน     
มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรส าเร็จ 
 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด 
  2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาลต าบล  
ท่าข้าม  

3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักส าคัญ 
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้น าที่เป็นเลิศ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลท่าข้าม ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 
  3. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้ก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ 
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมิน 
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง                     
(% Competency Fit) 
2. จ านวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 

2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 

จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการส ารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 

3.สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร 
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้น า 
และการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

4.สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. จ านวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่ 
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 18 - 
 
 

บทท่ี 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม ได้พิจารณาและให้
ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล รวมถึงพนักงาน
จ้างทั้งส่วนราชการ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่งการบริหารและคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 
รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานท้องถิ่น) 
ส านักปลัดเทศบาล ประกอบด้วย  
1. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. นักพัฒนาชุมชน 
4. นักทรัพยากรบุคคล 
5. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. เจ้าพนักงานธุรการ 
7. พนักงานจ้าง 
กองคลัง ประกอบด้วย          
1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. เจ้าพนักงานพัสดุ 
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
4. พนักงานจ้าง 
กองช่าง ประกอบด้วย          
1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายช่างโยธา 
3. พนักงานจ้าง 
กองการศึกษา ประกอบด้วย          
1. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
2. คร ู
3. ผู้ดูแลเด็ก 
4. พนักงานจ้าง 

  การก าหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น 
เช่น การจัดฝึกอบรมโดยเทศบาลต าบลท่าข้าม ด าเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้
จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะท างาน การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงในการท างาน การมอบหมาย
งานการหมุนเวียนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น   
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  การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพ่ือให้การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้
ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องสนับสนุนต่อความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลต าบลท่าข้าม จึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ ซึ่งผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จได้ ในการก าหนดตัวชี้วัดนั้น
ต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง ส าหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้ 
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แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
 

ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน  
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการท่ีผ่านการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับท่ีองค์กรคาดหวัง  
(% Competency Fit) 
2. จ านวนวันท่ีได้รับ
การพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี 

1.1 โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถ
และทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
และเพิ่มศักยภาพของบุคลากร ด้านความรู้
และทักษะของงาน และด้านความรู้พื้นฐานใน
การปฏิบัติราชการ 
 

 
 

 
 

 
 

- ความส าเร็จของการปรับปรุง 
ความรู้ความสามารถและทักษะ 
ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานเทศบาล 
โครงการพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานและเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรฯ 

การ
ฝึกอบรม 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทดสอบตาม
แบบท่ี
ก าหนด 

1.2 โครงการจัดท า Development Road 
Map เพื่อใช้พัฒนาข้าราชการทุกสายงาน 
- โครงการอบรมหลักสูตรสัมมนา และ ศึกษา
ดูงานด้านการพัฒนาความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่ง 

   - ความส าเร็จของการจัดท า 
Road Map 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 

1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 

   - ร้อยละของข้าราชการท่ีผ่านการ
ทดลองงาน 

1.4 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
หลักของเทศบาลต าบลท่าข้าม 
- โครงการอบรมความรู้ด้านสารสนเทศและ
เทคโนโลยี ส าหรับพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลท่าข้าม 
 

   - จ านวนวันท่ีได้รับการพัฒนา          
2 วันต่อคนต่อปี 
โครงการอบรมความรู้ด้านสารสนเทศ
และเทคโนโลยี   
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน  
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการท่ีผ่านการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับท่ีองค์กรคาดหวัง  
(% Competency Fit) 
2. จ านวนวันท่ีได้รับ
การพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี 

1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม่ 
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมของบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับ
ภารกิจเร่งด่วนตามกฎหมายใหม่ 

   - ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

การ
ฝึกอบรม 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทดสอบตาม
แบบท่ี
ก าหนด 

1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนาองค์กร 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของพนักงานเทศบาล และ   
พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลท่าข้าม 

   - ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
-โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ตาม
แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น 
 

   - ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
2. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมจิตอาสา การ
เข้าถึงประชาชนให้แก่
ข้าราชการทุกระดับชั้น 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปี
ท่ีบุคลากรได้รับการ
พัฒนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน 
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา 
2. ผลการส ารวจ
ภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก 

1.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
 -  โครงการอบรมกฎหมายส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
และประชาชนต าบลท่าข้าม 

   - ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

การฝึกอบรม 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทดสอบตาม
แบบ 
ท่ีก าหนด 

1.2 โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร        
ทางราชการ พ.ศ. 2540 
 

   - ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

การฝึกอบรม งานธุรการ 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน 
- โครงการร่วมบุญจิตอาสาพัฒนาท่ีสาธารณะ
ของพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 
-กิจกรรม 5 ส กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ และ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

   - มีการช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อย 
จ านวน 3 วันต่อคนต่อปี 
 

การฝึกอบรม      
-การระดม
สมอง  
การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
การมีส่วนร่วม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
-หลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
- มอบใบประกาศส าหรับพนักงานดีเด่น 

   - ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 

การฝึกอบรม งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

1.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 

   - จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

การฝึกอบรม กองคลัง 
เทศบาลต าบล
ท่าข้าม 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
3. สร้างภาวะผู้น า
และทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ท่ี
เข้มแข็งให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้
ในการจูงใจพัฒนา
และมอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปี
ท่ีบุคลากรซึ่งด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาท่ี
ได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ภาวะผู้น าและการ
บริหารคน 
2. ผลการประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สู่มาตรฐานสูงอย่างมืออาชีพ 
 โดยการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและหน่วยงาน
อื่น 
 

   - จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
- ระดับความส าเร็จในการพัฒนา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

การฝึกอบรม 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทดสอบตาม
แบบ 
ท่ีก าหนด 

1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู้น า และทักษะ
การให้ค าปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร้าง
ผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นเลิศ 
- โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร          
หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่น   หลักสูตรนัก
บริหารงานท่ัวไป  หลักสูตรนักบริหารงานการ
คลัง  หลักสูตรนักบริหารงานช่าง  หลักสูตร
นักบริหารการศึกษา 

   - จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 

1.3 โครงการพัฒนาความรู้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บังคับบัญชา (HR For 
Line Manager) 
- หลักสูตรการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
เทคนิคในการจัดท าผลงานเพื่อขอรับการ
ประเมินผลการปฎิบัติราชการ  การประเมิน
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น การให้ความรู้ตาม
โครงการจัดท าระบบฐานข้อมูลบุคลากร
ท้องถิ่นแห่งชาติ 

   - จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2561 2562 2563 

4.สร้างวัฒนธรรมการ
ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1. จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 
 
2. ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

1.1 โครงการวันเทศบาล 
-  กิจกรรม 5 ส.  
- การบ าเพ็ญประโยชน์ 
 - กิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
-  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่าง
คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง 

   - จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

- การฝึกอบรม 
- การระดมสมอง 
- การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม การมี
ส่วนร่วม 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัด  
เทศบาล 
 

ทดสอบตามแบบ 
ท่ีก าหนด 

1.2โครงการวันท้องถิ่นไทย 
-ท าบุญตักบาตร  
-จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยการท างาน
หรือการท างานเป็นทีม 
 

   - จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

  1.3 ปรับปรุงระบบการสรรหา บรรจุ 
แต่งตั้ง โอน ย้าย โดยยึด 
หลักธรรมาภิบาล 

   - ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากร 
 

  1.4 ส่งเสริมให้มรีะบบสวัสดิการและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคลากร 
 
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้           
ความเข้าใจเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์
ของพนักงานเทศบาล และ           
พนักงานจ้าง 

   - ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากร 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2561 2562 2563 

5. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

1. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ ใน
ระบบและนอกระบบ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
2. จ านวนครั้งท่ีมีการ
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ไม่น้อย 12 
ครั้ง/ปี 
3. จ านวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานท่ีมีการอนุมัติให้
ใช้งาน ไม่น้อย 15 เล่ม 

1.1 ส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบหรือ
นอกระบบให้แก่บุคลากร 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
 

- การฝึกอบรม 
- การระดมสมอง 
- การปฏิบัติงาน
ภาคสนาม การมี
ส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัด  
เทศบาล 
 

ทดสอบตามแบบ 
ท่ีก าหนด 

1.2จัดท าโครงการพัฒนาเทศบาล
เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
 

1.3 ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

- จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
 

1.4 จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
กระบวนการเรียนรู้ ท่ีสร้างความ
ผูกพันในองค์กร และสร้างแรงจูงใจ
ให้บุคลากรท างานได้ตามระเบียบ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
 
 

1.5โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ในองค์กร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
 
 

1.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อหาค่านิยมและวัฒนธรรมร่วม
ขององค์กร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

- จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
 
 

1.7 จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยการ
ท างานหรือการท างานเป็นทีม 
 

   - จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน 
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บทท่ี 7 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

  เทศบาลต าบลท่าข้ามจะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 
  ๑. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 250,000.- บาท 
   ๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 50,000.- บาท 

  ๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งแต่ 50,000.- บาท 

  4) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้
สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งแต่ 30,000.- บาท 

 
 2. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 
262,5000.- บาท 
   ๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 52,500.- บาท 

  ๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งแต่ 52,5000.- บาท 

  4) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้
สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งแต่ 31,500.- บาท 
 

 3. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 275,625.- บาท 
   ๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 55,125.- บาท 

  ๓) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าใช้สอย รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งแต่ 51,525.- บาท 

  4) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้
สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งแต่ 33,075.- บาท 
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บทท่ี 8 
การติดตามและประเมนิผล 

 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งในด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
  เทศบาลต าบลท่าข้าม ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้ก าหนดแนวทางใน
การประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่เทศบาลต าบลท่าข้าม ต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผน
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม ให้มีคุณลักษณะตามที่เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลต้องการ 
โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ที่บุคลากรทุกต าแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency  
ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของเทศบาลต าบลท่าข้าม ประกอบด้วย 
       1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพ่ือตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นได้ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของ
สถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
       1.3) การมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุความส าเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีกท้ังยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย 
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       1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการท างาน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 
       1.5) การท างานเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาล
ต าบลท่าข้าม เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 
       2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
       2.2) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความช านาญที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระท าหรือ
คุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
       2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
 

  รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้าม อิงตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณของเทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นส าคัญ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลท่าข้าม
...................................................... 

  การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลท่าข้าม วัตถุประสงค์
เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
การพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลต าบลท่าข้าม
จากผลการส ารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 34 คน จากทั้งหมด 4 ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 100) มีการ
กระจายข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์  และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
  ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงานเทศบาล ร้อยละ...44.11....พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ ร้อยละ 35.29 และพนักงานจ้างทั่วไปร้อยละ 20.58 
  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จบปริญญาโท ร้อยละ 29.41 ระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 55.89 และระดับต่ ากว่าปรญิญาตรีร้อยละ 14.71   
                    เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานพบว่าร้อยละ 100 อายุงานไม่เกิน 5 ปี  
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร   
  หลักสูตรที่มีความต้องการมากที่สุดตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ล าดับ หลักสูตร ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละต าแหน่ง 34 
2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 32 
3 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 30 
4 หลักสูตรด้านการบริหาร 4 
5 หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม 4 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ  50  พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรม 1-3 วัน  ร้อยละ 30 พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม  5 - 7  วัน  ร้อยละ 20 พอใจใน
หลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 15 วันขึ้นไป ทั้งนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบมากกว่าหนึ่ง
ทางเลือก 
สถานที่ฝึกอบรม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 40 เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่จังหวัดเชียงรายร้อยละ
60 เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมต่างจังหวัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  จากผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลท่าข้าม จะเป็นข้อมูล
ให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ  เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ของบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลต าบลท่าข้าม ทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือน าข้อมูลที่เป็นจริงมาประกอบการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมินติดตามผลการฝึกอบรม 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ต่อเทศบาล 

…………………………………………… 



 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลต าบลท่าข้าม 

เรื่อง  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลท่าข้าม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563 
..................................................................... 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ 308 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ลงวันที่  13  พฤศจิกายน  ๒๕45 และมติคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 จึงประกาศใช้แผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลท่าข้าม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2563 เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาพนักงานของเทศบาลต าบลท่าข้ามต่อไป 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

    ประกาศ ณ  วันที่ 17 เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1 

 

 
(นายยงยุทธ  ไชยลังการ) 

นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 
 

 
 
 



 

 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลท่าข้าม 
ที ่ 103/ 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) 

-------------------------------------- 

         ด้ วย เทศบาลต าบลท่ าข้ าม  จะด า เนินการจัดท าแผนการ พัฒนาพนักงานเทศบาล                 
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)   

         ดังนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 300                
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ดังนี้ 

                  1.  นายยงยุทธ  ไชยลังการ     นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม              เป็น ประธานกรรมการ 
         2.  นายอภิชาติ เลิศเกษม       รองปลัดเทศบาล ฯ รักษาราชการแทน   เป็น  กรรมการ   
                                                         ปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม  
         3.  น.ส.มัทธริน  ตระกลศักดา  ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็น  กรรมการ   
         4.  นายเจนณรงค์  จันตา       ผู้อ านวยการกองช่าง                เป็น  กรรมการ   
         5.  จ่าเอกสุรชาติ  แสงงาม      หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     เป็น  กรรมการ   
         6.  นางสุทธาทิพย์  อาจหาญ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ             เป็น  เลขานุการ 

  โดยให้คณะกรรมการฯ จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (รอบปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2561-2563) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ สร้างทัศนคติที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง ณ วันที่  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 
 
 

  (นายยงยุทธ  ไชยลังการ) 
  นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลท่าข้าม 
ที่  106 / 2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานและปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563 

-------------------------------------- 

          ด้วยเทศบาลต าบลท่าข้าม  ได้ด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563   

          ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ตลอดจนเกิดการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิและประสิทธิผล  จึงแต่งตั้งคณะท างานและปฏิบัติ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563  ดังนี้ 

         1.  นายยงยุทธ  ไชยลังการ     นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม              เป็น ประธานกรรมการ 
         2.  นายอภิชาติ เลิศเกษม       รองปลัดเทศบาล ฯ รักษาราชการแทน   เป็น  กรรมการ   
                                                         ปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม  
         3.  น.ส.มัทธริน  ตระกลศักดา  ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็น  กรรมการ   
         4.  นายเจนณรงค์  จันตา        ผู้อ านวยการกองช่าง               เป็น  กรรมการ   
         5.  จ่าเอกสุรชาติ  แสงงาม      หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     เป็น  กรรมการ   
         6.  นางสุทธาทิพย์  อาจหาญ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ             เป็น  เลขานุการ 
                 7.  นางสาวญานิล  หน่อท้าว    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน             เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  โดยให้คณะกรรมการฯจัดท าแผนงาน  โครงการและกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ          
สร้างทัศนคติที่ดี  ตลอดจนเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง ณ วันที่  26  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 
 

                   (นายยงยุทธ  ไชยลังการ) 
  นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 

 
   

 



    บันทึกข้อความ 
 

             งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล                                                               

     ชร 55801/                                          ่  23  กุมภาพันธ์ 2561                            - 

       ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล                                    
.  (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)                                                                                                           

เรียน    คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
                ตามเทศบาลต าบลท่าข้าม ที่  103 /2561 ลงวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) นั้น   

      ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมฯ  
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าข้าม  

      จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 
 
       (นายยงยุทธ  ไชยลังการ) 
              ประธานคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 

การประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 
รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 

เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 
วันจันทร์ที่  26  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าข้าม 
 
 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 
1 นายยงยุทธ  ไชยลังการ นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม  

 
2  นายอภิชาติ เลิศเกษม        

                    
   

รองปลัดเทศบาล ฯ รักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม 
                          

 
 

3 น.ส.มัทธริน  ตระกลศักดา   ผู้อ านวยการกองคลัง  
 

4 นายเจนณรงค์  จันตา         ผู้อ านวยการกองช่าง  
 

5 จ่าเอกสุรชาติ  แสงงาม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
 

6 นางสุทธาทิพย์  อาจหาญ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม  
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) 

เทศบาลต าบลท่าข้าม อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
วันจันทร์ที ่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลท่าข้าม   

ผู้เข้าประชุม 

        1.  นายยงยุทธ  ไชยลังการ     นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม              เป็น ประธานกรรมการ 
        2.  นายอภิชาติ เลิศเกษม       รองปลัดเทศบาล ฯ รักษาราชการแทน   เป็น  กรรมการ   
                                               ปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม  
         3.  น.ส.มัทธริน  ตระกลศักดา  ผู้อ านวยการกองคลัง     เป็น  กรรมการ   
        4.  นายเจนณรงค์  จันตา        ผู้อ านวยการกองช่าง               เป็น  กรรมการ   
        5.  จ่าเอกสุรชาติ  แสงงาม      หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     เป็น  กรรมการ   
ผู้เข้าร่วมประชุม 
        1. นางสุทธาทิพย์  อาจหาญ     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ           เลขานุการฯ 

  เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานในที่ประชุมได้เริ่มประชุมตาม
วาระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระการประชุมที่  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  -ไม่มี-  

ระเบียบวาระการประชุมที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี) 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระการประชุมที่  3  เรื่องการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (รอบปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2561-2563) 

 
นายยงยุทธ  ไชยลังการ ต าแหน่ง    นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุม และ   ขอ
เชิญเลขานุการชี้แจงรายละเอียด จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล   

นางสุทธาทิพย์  อาจหาญ  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  (เลขานุการ) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย ข้อ 299 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้
เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและ
จริยธรรม  อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่  ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดท าแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  ตอ้งก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่  ก.ท.ก าหนด โดย
ให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงาน
เทศบาล  โดยแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย 

 
/1. หลักการ... 
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    1.  หลักการและเหตุผล 
    2.  เป้าหมายการพัฒนา 
    3.  หลักสูตรการพัฒนา 
    4.  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
    5.  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
    6.  การติดตามและประเมินผล 
เ พ่ือให้การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานการเจ้ าหน้าที่                      
ส านักปลัดเทศบาล ได้จัดท าข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้แก่ 

1. ผลการความต้องการ/ความคาดหวังประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

( เอกสารแนบประกอบการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนา พนักงานเทศบาล )  ทั้ งนี้                   
งานการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพัฒนาฯ จึ งขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อไป 

จ่าเอกสุรชาติ  แสงงาม  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  มีความเห็นว่าเพ่ือให้การพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของเทศบาลต าบลท่าข้าม มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและมีตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ที่มีมาตรฐาน ขอเสนอให้มีการก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมายและ 
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเป็นกรอบแนวทางด าเนินงานต่อไป     

มติที่ประชุมฯ เห็นชอบร่างแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามที่งานการเจ้าหน้าที่เสนอ  และก าหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร พันธกิจ  วัตถุประสงค์  เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์การพัฒนาบุคลากร 
   “บุคลากรเทศบาลต าบลท่าข้าม เป็นผู้มีสมรรถนะสูง  มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มุ่งเน้น
การปฏิบัติราชการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ และ ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน” 

  พันธกิจ 
   1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด 
  2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกจิของเทศบาล            
                       ต าบลท่าข้าม 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักส าคัญ 
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้น าที่เป็นเลิศ 

    เป้าหมายการพัฒนา  
  1)  มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่มีผลสัมฤทธิ์สามารถพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
 และทั่วถึง 
 

/2) บุคลากรของ... 
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  2)   บุคลากรของเทศบาลต าบลท่าข้ามได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ทักษะในการท างานสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาไปสู่องค์กรแห่ งการเรียนรู้ในการจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลควรก าหนดให้พนักงานเทศบาลทุกคนต้องได้รับการพัฒนา อย่างน้อยคนละ 1 
หลักสูตร ดังนี้ 
    1.  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ 
    2.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
    3.  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
    4.  หลักสูตรด้านการบริหาร 
    5.  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   โดยในแต่ละหลักสูตรอาจมีวิธีการพัฒนา  ดังนี้ 
    1.  การปฐมนิเทศ 
    2.  การสอนงาน 
    3.  การมอบหมายงาน/การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    4.  การฝึกอบรม 
    5.  การให้ทุนการศึกษา 
    6.  การดูงาน 
    7.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/การสัมมนา   
   จึงขอให้งานการเจ้าหน้าที่สรุปรายละเอียดโครงการที่จะด าเนินการในแต่ละระยะการ
พัฒนา (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2563) ประกอบในแผนพัฒนาและให้มีการด าเนินการประเมินผล
แผนงาน/โครงการเสนอรายงานต่อคณะผู้บริหารเพ่ือให้เป็นข้อมูลในตัดสินใจปรับปรุงพัฒนาบุคลากรต่อไป 

ระเบียบวาระการประชุมที่  4  เรื่องอ่ืนๆ  -  ไม่มี  - 

เลิกประชุมเวลา  12.00  น.                            

 
      ลงชื่อ                                            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางสสุทธาทิพย์  อาจหาญ) 
เลขานุการคณะกรรมการฯ 

 
  ลงชื่อ                                          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายอภิชาติ  เลิศเกษม) 
ปลัดเทศบาลต าบลท่าข้าม 

 
     ลงชื่อ                                          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(นายยงยุทธ  ไชยลังการ) 
นายกเทศมนตรีต าบลท่าข้าม 

 
 



 
 
 
ที่ ชร 55801/ 142                             ส านักงานเทศบาลต าบลท่าข้าม 

อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย    
57310 

                                                              28 กุมภาพันธ์  2561 

เรื่อง การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) 

เรียน   ประธานกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ
 บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ร่างแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล                      จ านวน  1  เล่ม                                    
2.บัญชีแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล   จ านวน  25  ชุด                                     

  ตามที่อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 299 ให้เทศบาล            
จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท า
ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น         

  เ ทศบาลต าบล ท่ า ข้ า ม  ได้ ด า เ นิ น การ จั ดท า แผนการ พัฒนาพนั ก ง าน เทศบาล                            
(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563) เสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือให้เป็นไปตามที่ อ้างถึง ข้อ 308 จึงขอส่ง
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

  
                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                      (นายยงยุทธ  ไชยลังการ) 
                                                               นายกเทศมนตรีต าบลทา่ข้าม 
 
 
 
ส านักปลัดเทศบาล  
งานการเจ้าหน้าที่ 
โทร.0-53918-516,0-53160-381 
โทรสาร.0-53160-382 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพ่ือประชาชน” 
 



 
 


