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  การจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน  นั้น ได้ค านึงถึงภารกิจ อ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาทและ
หน้าท่ีของตนเอง รวมท้ังบทบาทของเทศบาลต าบลเชียงยืน  โดยได้ก าหนดหลักสูตรการพัฒนาส าหรับ
บุคลากรแต่ละต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ท้ังในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาท
และภารกิจของเทศบาลต าบลเชียงยืน ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า  

 
หลักการและเหตผุล  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล   ลงวันท่ี   19  พฤศจิกายน  2545  ส่วนท่ี 4  เรื่อง  การ
พัฒนาพนักงานเทศบาล  ข้อ  288-322  ก าหนดให้เทศบาลต าบลพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นพนักงานเทศบาล  ก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าท่ีของพนักงานเทศบาล  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาล  ท่ีดี โดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้
ครบถ้วนตามหลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  ก าหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนา
ตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่
ละเทศบาลก็ให้กระท าได้ ท้ังนี้ เทศบาลท่ีจะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นท่ีเทศบาล พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม 
การพัฒนาพนักงานเทศบาล เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ให้เทศบาล สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ 
ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.)  ส านักงานคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือ
ภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี   19  พฤศจิกายน  2545  ก าหนดให้เทศบาล
จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะ
ท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนาต้องก าหนดตาม
กรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดย
ให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล 
นั้น  
 
  เพื่ อ ให้สอดคล้องกับแนวทาง ดังกล่าวเทศบาลต าบลเ ชียงยืน   อ า เภอเ ชียงยืน                            
จังหวัดมหาสารคาม  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ  2564-2566 ขึ้น 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงยืนเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร
เทศบาลต าบลเชียงยืนในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 



 

          -2- 
 

ข้อมูลโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง 
แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 - 2566  ไว้ ดังนี้ 

 
ท่ี โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

 
ท่ี โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๑ ส านักปลัดเทศบาล ๑ ส านักปลัดเทศบาล  
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
 -งานธุรการ  -งานธุรการ  
 -งานพัสดุ  -งานพัสดุและทรัพย์สิน  
 -งานประชาสัมพันธ์  -งานประชาสัมพันธ์  
 -งานราชพิธีและรัฐพิธี  -งานราชพิธีและรัฐพิธี  
 -งานการเจ้าหน้าท่ี  -งานการเจ้าหน้าท่ี  
 -งานแผนและงบประมาณ  -งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 -งานสวัสดิการและสังคม  -งานสวัสดิการสังคม  
 -งานนิติการ  -งานนิติการ  
 -งานทะเบียนราษฎร  -งานทะเบียนราษฎร  
 -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 -งานเทศกิจ  -งานเทศกิจ  
 -งานกิจการสภา  -งานกิจการสภาเทศบาล  
๒ กองคลัง ๒ กองคลัง  
 ฝ่ายบริหารงานคลัง  ฝ่ายบริหารงานคลัง  
 -งานการเงินและบัญชี  -งานการเงินและบัญชี  
 -งานธุรการ  -งานธุรการ  
 -งานพัสดุและทรัพย์สิน  -งานพัสดุและทรัพย์สิน  
 -งานแผนท่ีภาษีและพัฒนารายได้  -งานแผนท่ีภาษีและพัฒนารายได้  
๓ กองช่าง ๓ กองช่าง  
 งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  
 -งานวิศวกรรม  -งานวิศวกรรม  
 -งานสถาปัตยกรรม  -งานสถาปัตยกรรม  
 -งานผังเมือง  -งานผังเมือง  
 งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 -งานอาคารสถานท่ี  -งานอาคารสถานท่ี  
 -งานสวนสาธารณะฯ  -งานสวนสาธารณะฯ  
 งานธุรการ  งานธุรการ  

 



 

-3- 
ท่ี โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน 

 
ท่ี โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 งานบริหารงานทั่วไปสาธารณสุข  งานบริหารงานทั่วไปสาธารณสุข  
 -งานวางแผนสาธารณสุข  -งานวางแผนสาธารณสุข  
 -งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม   -งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม   
 -งานรักษาความสะอาด  -งานรักษาความสะอาด  
 -งานส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  -งานส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
 -งานอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  

 พ.ศ. 2535 
 -งานอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  

 พ.ศ. 2535 
 

 งานบริการสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุข  
 -งานส่งเสริมสุขภาพ  -งานส่งเสริมสุขภาพ  
 -งานป้องกันและควบคุมโรค  -งานป้องกันและควบคุมโรค  
 -งานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  -งานการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  
 -งานสัตวแพทย์  -งานสัตวแพทย์  
 งานธุรการ  งานธุรการ  
๕ กองการศึกษา ๕ กองการศึกษา  
 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  
 -งานธุรการ  -งานธุรการ  
 -งานกิจการเด็กและเยาวชน  -งานกิจการเด็กและเยาวชน  
 -งานกีฬาและนันทนาการ  -งานกีฬาและนันทนาการ  
 -งานส่งเสริมกิจการทางศาสนา  -งานส่งเสริมกิจการทางศาสนา  
 -งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม  -งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม  
 -งานแผนและโครงการ  -งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
 -งานงบประมาณ    
 งานส่งเสริมการศึกษา  งานส่งเสริมการศึกษา  
 -งานการศึกษาปฐมวัย  -งานการศึกษาปฐมวัย  
 -งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  -งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
 -งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยี  -งานพัฒนาส่ือเทคโนโลยี  
๖ กองการประปา ๖ กองการประปา  
 งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการประปา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการประปา  
 -งานธุรการ  -งานธุรการ  
 -งานการเงินและบัญชี  -งานการเงินและบัญชี  
 -งานพัสดุ  -งานพัสดุและทรัพย์สิน  
 -งานจัดเก็บรายได้  -งานจัดเก็บรายได้  
 -งานจ าหน่ายและบริการ  -งานจ าหน่ายและบริการ  
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ท่ี โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน ท่ี โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 
 

หมายเหตุ 

 งานธุรการ  งานธุรการ  
 -งานติดต้ังมาตรวัดน้ า  -งานติดต้ังมาตรวัดน้ า  
 งานวางแผนการผลิตน้ าประปา  งานวางแผนการผลิตน้ าประปา  
 -งานผลิตและบริการ  -งานผลิตและบริการ  
 -งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า  -งานวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
 -งานบริการและซ่อมบ ารุง  -งานบริการและซ่อมบ ารุง  
 -งานจ าหน่ายและบริการ  -งานจ าหน่ายและบริการ  
7 หน่วยตรวจสอบภายใน 7 หน่วยตรวจสอบภายใน ก าหนดเพิ่ม 
 -งานตรวจสอบภายใน  -งานตรวจสอบภายใน  
     

 



 

 
 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาล  พนักงานครู  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

 
ที่ 

 
ชื่อ – สกุล  (ผู้ครองต าแหน่ง) 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่ หมายเหตุ 
เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

1 นางเรืองรัตน์ดา แสนเพ็งเคน 42-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) 

กลาง 42-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) 

กลาง   

2 นายสยาม  ภูหนองโอง 42-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) 

ต้น 42-2-00-1101-002 รองปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถ่ิน) 

ต้น   

ส านักปลัดเทศบาล (01) 
3 นางสาวอรุณณี  ศรีมงคล 42-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 (นักบริหารงานทั่วไป) 
ต้น 42-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
ต้น   

4 นางยุพเรศ นาเมืองรักษ์ 42-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น 42-2-01-2101-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป) 

ต้น   

5 จ่าเอกสันติ  แก้วมูลตรี 42-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก 42-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ชก   

6 นางสาวิตรี  พรสุวโรจน์ 42-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก 42-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ชก   
7 นางสาววิจิตรา บุญบุตตะ 42-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก 42-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบาย 

และแผน 
ชก   

8 นายอดิศักด์ิ  อินทร์พรหมมา 42-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ชก 42-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียน 
และบัตร 

ชก   

9 นายสถาพร ศิริบุตรวงษ ์ 42-2-01-3105-001 นิติกร ชก 42-2-01-3105-001 นิติกร ชก พ.ต.ก. 
10 นางกรุณา  ทวีสิทธ์ิ 42-2-01-3301-001 นักประชาสัมพันธ์ ชก 42-2-01-3301-001 นักประชาสัมพันธ์ ชก   

11 นางสาวสมบัติ  เหล่าพันนา 42-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก 42-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ชก   
12 นายนิรันดร์  จ้ าแพงจันทร์ 42-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง 42-2-01-4101-001 เจ้าพนักงานธุรการ ชง   
13 นางสาวพวงรัตน์  พันเดช 42-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบียน ชง 42-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบียน ชง   

 
 



 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ - สกุล  (ผู้ครองต าแหน่ง) 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่  
หมายเหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

ส านักปลัดเทศบาล (01)  (ต่อ) 

13 นางสาวพวงรัตน์  พันเดช 42-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบียน ชง 42-2-01-4102-001 เจ้าพนักงานทะเบียน ชง   
14 - ว่าง - 42-2-01-4804-001 เจ้าพนักงานเทศกิจ ปง/ชง 42-2-01-4804-001 เจ้าพนักงานเทศกิจ ปง/ชง ว่างเดิมรับโอน 

15 - ว่าง - 42-2-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

ปง/ชง 42-2-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ปง/ชง ว่างเดิมรับโอน 

ลูกจ้างประจ า 
16 นายอนุวัฒน์  ทองท ามา 01-0000-002 พนักงานดับเพลิง สนับสนุน 01-0000-002 พนักงานดับเพลิง สนับสนุน   

17 นายสุพจน์  อันทะเกตุ 01-0000-004 พนักงานดับเพลิง สนับสนุน 01-0000-004 พนักงานดับเพลิง สนับสนุน   
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

18 นางสุภาภรณ ์ นามไพร     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  -     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  -   
19 นางสาววณิชยา ตุลาเนตร     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  -     - ผูช้่วยเจ้าพนักงานธุรการ  -   

20 นางเยาวมาลย์  ภูหนองโอง     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  -     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  -   
21 นายประหยัด  แสนค า     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ  -     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ  -   
22 นายไพรัตน์   โสโท     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ  -     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ  -   
23 นายบุญยืน  เสาะสมบูรณ ์     - พนักงานขับรถยนต์  -     - พนักงานขับรถยนต์  -   

24 นายฤทธิรงณ์  อันทะเกตุ     - พนักงานขับรถยนต์  -     - พนักงานขับรถยนต์  -   
25 นายพิทักษ์  ศรีเมืองบญ     - พนักงานขับรถยนต์  -     - พนักงานขับรถยนต์  -   
26 นายโกศล  ตรีเดช     - พนักงานดับเพลิง  -     - พนักงานดับเพลิง  -   
27 นายศาศวัฒน์  รันเรือง     - พนักงานดับเพลิง  -     - พนักงานดับเพลิง  -   

28 นายชัยยุทธ  โพธ์ิหล้า     - คนสวน  -     - คนสวน  -   
29 นายพีรพงษ์  พุ่งพิลา     - พนักงาน 

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
      - พนักงาน 

ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
    

 



 

 
 
ที่ 

 
ชื่อ - สกุล  (ผู้ครองต าแหน่ง) 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่  
หมายเหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

กองคลัง (04) 
30 นางบุญยง จ้ าแพงจันทร์ 42-2-04-2101-001 ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง) 
ต้น 42-2-04-2101-001 ผู้อ านวยการกองคลัง(นัก

บริหารงานคลัง) 
ต้น   

31 - ว่าง - 42-2-04-2101-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงิน 
และบัญชี(นักบริหารงานคลัง) 

ต้น 42-2-04-2101-002 หัวหน้าฝ่ายบริหารการเงินและ
บัญชี(นักบริหารงานคลัง) 

ต้น ว่าง  
ให้ ก.กลาง 

สรรหา 
32 นางสาวนฤมล  เลพล 42-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก 42-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ชก   
33 นางวราภรณ์  ด้วงนิล 42-2-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ชก 42-2-04-3202-001 นักวิชาการคลัง ชก   
34 นางพัททิยา แมนเมือง 42-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชง 42-2-04-4201-001 เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
ชง   

35 นางสาวกาญจนา พันธ์แน่น 42-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ชง 42-2-04-4203-001 เจ้าพนักงานพัสดุ ชง   
36 นางสาวญาติกานต์  ศรีละโคตร 42-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง 42-2-04-4204-001 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชง   

ลูกจ้างประจ า 

37 นายถาวร  อรรคพงษ ์ 04-0000-001 พนักงานเก็บเงินทั่วไป สนับสนุน 04-0000-001 พนักงานเก็บเงินทั่วไป สนับสนุน   
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

38 นางสาวเสาวณี  โพธ์ิหล้า     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  -     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  -   
กองช่าง (05)  

39 นายสุรินทร์พิศุทธ์  ย่ิงสิรสิุข 42-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง (นัก
บริหารงานข่าง) 

ต้น 42-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง (นัก
บริหารงานข่าง) 

ต้น   

40   - ว่าง - 42-2-05-3701-001 วิศวกรโยธา ปก./ชก. 42-2-05-3701-001 วิศวกรโยธา ปก./ชก. ว่างเดิม 
 รับโอน 

41 นายวีระพล  วิชาผา 42-2-05-4701-002 นายช่างโยธา   ชง 42-2-05-4701-002 นายช่างโยธา   ชง   

42   - ว่าง - 42-2-05-4701-001 นายช่างโยธา   ปง/ชง 42-2-05-4701-001 นายช่างโยธา   ปง/ชง ว่างเดิม  
รับโอน 

 



 

 
 
ที่ 

 
ชื่อ - สกุล  (ผู้ครองต าแหน่ง) 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่   
หมายเหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
43 นายชัยยศ  เวียงวะลัย     - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  -     - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  -   

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)  
44 จ่าเอกหญิงลักษณียา อุปริสาร 42-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม  
ต้น 42-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม  
ต้น   

45 นางชรินทิพย์ ธนาพงษ์ไทยทัต 42-2-06-3602-001 พยาบาลวิชาชีพ ชก 42-2-06-3602-001 พยาบาลวิชาชีพ ชก   
46 นางสาววิตรา  สุทธิปัญโญ 42-2-06-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล ชก 42-2-06-3606-001 นักวิชาการสุขาภิบาล ชก   

ลูกจ้างประจ า 
47 นายวสันต์  สิมาชัย 06-0000-002 พนักงานขับรถขยะ สนับสนุน 06-0000-002 พนักงานขับรถขยะ สนับสนุน   

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
48 นายนคร  ศรีเตชะ     - พนักงานขับเครื่องจักรฯ  -     - พนักงานขับเครื่องจักรฯ  -   

49 นางสาววิรัชฎา  คลังวิเขียร     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  -     - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  -   
50 นายทวีศักด์ิ  รันเรือง     - พนักงานขับรถยนต์ -     - พนักงานขับรถยนต์ -   

กองการศึกษา  (08) 
51   - ว่าง - 42-2-08-2107-001 ผอ.กองการศึกษาฯ (นักบริหาร

การศึกษา) 
ต้น 42-2-08-2107-001 ผอ.กองการศึกษาฯ (นัก

บริหารการศึกษา) 
ต้น ว่าง 

ให้ ก.กลาง
สรรหา 

52 นางสาวชุติกาญจน์ โพธ์ิหล้าชวพร 42-2-08-3103-002 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก. 42-2-08-3103-002 นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

ชก.   

กองการศึกษา  (08)  (ต่อ) 
53 นายสัตยา  สน่ันเวียง 42-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก. 42-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก.   

54 นางสุวดี  พุดบุรี 42-2-08-6-6--00191 คร ู คศ.1 42-2-08-6-6-00191 คร ู คศ.1   

 



 

 
 
ที่ 

 
ชื่อ - สกุล  (ผู้ครองต าแหน่ง) 

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม ่   
หมายเหตุ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
55 นางสาวสุวิมล  โฆสิต     - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ภารกิจ)  

(เงินอุดหนุน) 
 -     - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ภารกิจ)  

(เงินอุดหนุน) 
 -   

56 นางสาวกรรณิการ ์ มหาไชย     - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ภารกิจ)  
(เงินเทศบาล) 

 -     - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ภารกิจ)  
(เงินเทศบาล) 

 -   

57 นางอรุณ  ศรีบุญเรือง     - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ภารกิจ)  
(เงินอุดหนุน) 

 -     - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (ภารกิจ)  
(เงินอุดหนุน) 

 -   

พนักงานจ้างทั่วไป 
58 นางนงลักษณ ์ สุทธิประภา - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)   

(เงินอุดหนุน) 
 - - ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)  (เงิน

อุดหนุน) 
 -   

กองการประปา  (09)  
59   - ว่าง - 42-2-09-2106-001 ผอ.กองการประปา 

(นักบริหารงานประปา) 
ต้น 42-2-09-2106-001 ผอ.กองการประปา(นัก

บริหารงานประปา) 
ต้น ว่าง 

ให้ ก.กลาง
สรรหา 

60 นายช านาญ  แมนเมือง 42-2-09-4707-001 เจ้าพนักงานประปา ชง. 42-2-09-4707-001 เจ้าพนักงานประปา ชง.   
61   - ว่าง - 42-2-09-4201-002 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง/ชง 42-2-09-4201-002 เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
ปง/ชง   

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
62 นายสุรวุฒิ   โสโท     - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  -     - ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  -   

63 นายธวัชชัย  จันคลี     - พนักงานจดมาตรวัดน้ า  -     - พนักงานจดมาตรวัดน้ า  -   
หน่วยตรวจสอบภายใน               

64   - ว่าง - 42-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. 42-2-12-3205-001 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก.   
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บทที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) 
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นท่ีจะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล 
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ท่ีให้ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเชียงยืน  อันประกอบด้วย พนักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน 
ลูกจ้างประจ า  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเชียงยืน ได้รับการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเชียงยืนทุกคน ท่ีได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้รับการบริการท่ีดีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 
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บทที่ 3 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย 
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความส าเร็จรวมท้ังระบบการติดตามผล อีกท้ังเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์นั้นคือการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงยืนนั้น  ต้องเป็นการจัดท า
ยุทธศาสตร์ที่มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ท้ังนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
นั้นเป็นส่วนท่ีช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จผ่านทางบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให้
ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเช่ือมต่อกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลเทศบาลต าบลเชียงยืนในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเช่ือมโยงเฉพาะในด้านท่ีเป็นยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลเท่านั้น 
  เพื่อให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเทศบาลต าบลเชียงยืน มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้ก าหนดกระบวนในการจัดท า ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์                               
พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร    
  ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร ยุทธศาสตร์เทศบาลเทศบาลต าบลเชียงยืน 
นั้น เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบท่ีส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์  ศึกษาตัวช้ีวัดในระดับองค์กร เมื ่อได้
ท าการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจแล้ว จากนั้น จึงด าเนินการ
ก าหนดประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ท่ีจะท าให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท า HR SWOT นั้น 
  -  เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ท่ีจะท าให้องค์กร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ 
  - เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจ านวนมาก 
  - เป็นการระดมสมอง โดยท่ีส่ิงท่ีได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ท่ีมาเข้าร่วม 
  - พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ 
  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านท่ีเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                             
ไม่ควรจ ากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
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  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 
  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดท า 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ท าให้องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญท่ีมีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ละช่วงอายุ ท าให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จ านวนวันท่ีใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉล่ียจ านวนวันท่ีบุคลากรได้รับ
ในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ  ความพยายามในการด าเนินการ
พัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานท่ีดีในเรื่องการ
พัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรท่ีคล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงท่ีว่า องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรท่ีเก่งกว่าองค์กรอื่นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่น แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการ
ด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก ท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
  ขั้นตอนที่ 5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานท่ีส าคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ 
จัดล าดับความส าคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และท าการเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลต าบลเชียงยืนแล้ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพื่อคัดเลือกให้เหลือ
ในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นน าช่ือยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มาก าหนดตัวช้ีวัด 
พร้อมท้ังช่ือโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวช้ีวัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ ์ของ
ยุทธศาสตร์ และควรก าหนดตัวช้ีวัดท่ีสอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ท่ีก าหนดขึ้นมา  
  ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลส าเร็จด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเนินงานท่ีชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสู่การ
ประเมินผลงานประจ าปีท่ีมีความชัดเจนในผลงานท่ีเกิดขึ้น 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จ ท้ังนี้เพื่อน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ  เพื่อองค์กร 
จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในท่ีสุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ท้ังนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานท้ังนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดท่ีมาของข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร  
  2. การรวบรวมข้อมูลท่ีส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากท่ีมา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้ 
 

สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักงานเพิ่มข้ึน 
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมก าลังคนภาครัฐ 
5. การเพิ่มทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

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

   

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังท่ีกล่าวข้างต้นนั้น ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เทศบาลต าบลเชียงยืนจะประสบปัญหาในเรื่องอัตราก าลังคนท่ีจะหายไปจาก
การโอน (ย้าย) ซึ่งก าลังคนดังกล่าวเป็นก าลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่อง                      
การบริหารงานขององค์กร ความพร้อมของก าลังคนท่ีจะทดแทนก าลังคนท่ีหายไป นอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาและจ านวนวันท่ีได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 

 

 



 

- 14 - 
 
สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลต าบลเชียงยืนได้มีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื ่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันท า                       
HR SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร 
ท้ังนี้สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมท่ีจะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
- บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน 
- มีผู้น าองค์กรท่ีเข้มแข็ง 

   - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นท่ี การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
   - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ 

ฯลฯ 

 

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

   - ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ า 
   - ขาดทักษะด้านการส่ือข้อความ บริหารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะท่ีจ าเป็นในการท างานเชิงรุก 
   - การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ 
   - ด้านอัตราก าลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการท างานแบบบูรณาการ 
   - บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี 

ฯลฯ 
 

  3. โอกาส (Opportunities) 
   - องค์กรเป็นท่ีรู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ท่ีน่าเช่ือถือ 
   - มีการสนับสนุน ส่งเสริมท้ังด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ 

- มีกฎหมายท่ีรองรับและชัดเจน 
- เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักท่ีส าคัญต่อประชาชนในพื้นท่ี 

ฯลฯ 
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  4. ภัยคุมคาม (Threats) 

- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความส าคัญกับองค์กร 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอื้ออ านวย ต่อการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งต้ังบุคลากร 
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บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลเชียงยืน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมท้ังข้อมูลยุทธศาสตร์
ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ได้ถูกน ามาสรุปเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลเชียงยืน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 อีกท้ังได้มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนา
บุคลากรเทศบาลต าบลเชียงยืน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ใหม่ และจัดท าเป็นแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มี
ความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  บุคลากรเทศบาลต าบลเชียงยืน เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึงประชาชน    
มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรส าเร็จ 
 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในงาน อย่างสูงสุด 
  2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมท่ีสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของเทศบาลต าบล
เชียงยืน 

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

ฯลฯ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลเชียงยืน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564-2566 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับช้ัน 
  3. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร “คน” ท่ีเข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้ก าหนดตัวช้ีวัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ 
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. ร้อยละเฉล่ียของข้าราชการกรมท่ีผ่านการประเมิน 
สมรรถนะในระดับท่ีองค์กรคาดหวัง (% 
Competency Fit) 
2. จ านวนวันท่ีได้รับการพัฒนาเฉล่ียต่อคนต่อปี 

2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับช้ัน 

จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการส ารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 

3.สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร 
“คน” ท่ีเข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้น า 
และการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

4.สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกนัอย่างมี
ความสุข 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู ้

1. จ านวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉล่ียต่อคนท่ี 
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมท่ีได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 
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บทที่ 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเชียงยืน ได้พิจารณาและให้

ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ท้ังคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล/พนักงานครู 
ลูกจ้างประจ า รวมถึงพนักงานจ้างท้ังส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพท้ังทางด้านการ
ปฏิบัติงาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  การบริหาร และ
คุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  
   ส านักปลัดเทศบาล/ส านักปลัดเทศบาล 
   ประกอบด้วย  

1. ปลัดเทศบาล 
2. รองปลัดเทศบาล 
3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
5. นักพัฒนาชุมชน 
6. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
7. นักจัดการงานท่ัวไป 
8. นิติกร 
9. นักทรัพยากรบุคคล 
10.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11.  นักประชาสัมพันธ์ 
12.  เจ้าพนักงานธุรการ 
13.  เจ้าพนักงานทะเบียน 
14.  ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างตามภารกิจ 

กองคลัง 
   ประกอบด้วย  

1. ผู้อ านวยการกองคลัง 
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 
5. นักวิชาการคลัง 
6. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
7. ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างตามภารกิจ 

กองช่าง 
   ประกอบด้วย  

1. ผู้อ านวยการกองช่าง 
2. นายช่างโยธา 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   ประกอบด้วย  
1. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
2. พยาบาลวิชาชีพ 
3. นักวิชาการสุขาภิบาล 
4. ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างตามภารกิจ 

กองการศึกษา 
   ประกอบด้วย  

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นักวิชาการศึกษา 
3. ครู 
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนกังานจ้างท่ัวไป 

กองการประปา 
   ประกอบด้วย  

1. เจ้าพนักงานประปา 
2. พนักงานจ้างตามภารกิจ 

 

  การก าหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรท้ังการพัฒนาในระยะส้ัน 
เช่น การจัดฝึกอบรมโดยเทศบาล  ด าเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมท่ีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และ                   
การพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะท างาน การจัดให้มีพี่เล้ียงในการท างาน การมอบหมายงานการ
หมุนเวียนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น   
 

  การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพื่อให้การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีได้
ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องสนับสนุนต่อความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลต าบลเชียงยืน จึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ ซึ่งผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม  และประเมินผลความส าเร็จได้ ในการก าหนดตัวชี้วัดนั้น
ต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง ส าหรับตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
ได้ก าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้ 
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แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
เทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

 
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน  
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
ข้าราชการที่ผา่นการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับที่องค์กรคาดหวัง  
(% Competency Fit) 
2. จ านวนวันที่ได้รับ
การพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี 

1.1 โครงการปรับปรุงความรูค้วามสามารถ
และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต าบล 
 
1.2 โครงการจัดท า Development Road 
Mapเพื่อใช้พัฒนาขา้ราชการทุกสายงาน 
1.3 โครงการพัฒนาขา้ราชการที่อยู่ระหวา่ง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
หลักของเทศบาล/อบต. ............ 
1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสรา้งความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม ่
1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนาองค์กร 
 
1.7 โครงการพัฒนาบคุลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความส าเร็จของการปรับปรุง 
ความรูค้วามสามารถและทักษะ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต าบล 
- ความส าเร็จของการจัดท า 
Road Map 
- ร้อยละของข้าราชการที่ผา่นการ
ทดลองงาน 
- จ านวนวันที่ได้รับการพัฒนา 3 
วันต่อคนต่อปี 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที ่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที ่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่เขา้รับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

การฝึก 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าที ่
ส านัก
ปลัดเทศบาล/
เทศบาล 
 

ทดสอบตาม
แบบที ่
ก าหนด 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
2. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมจิตอาสา การ
เข้าถึงประชาชนใหแ้ก่
ข้าราชการทุกระดับชั้น 

จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรได้รับการ
พัฒนา หรือเข้ารว่ม
กิจกรรมด้าน 
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา 
2. ผลการส ารวจ
ภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก 

1.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายคุณธรรม 
1.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับเทศบาลด้วย
จรรยาพนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนต าบล 
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน 
1.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
1.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
1.6 โครงการพัฒนาบคุลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีเครือข่ายคุณธรรมอย่างน้อย 
17 เครือข่าย 
- ร้อยละของบุคลากรกรมที่รู ้
ข้อบังคับ 
 
- มีการช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อย 
จ านวน 3 วันต่อคนต่อปี 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรที ่
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
- จ านวนผู้บริหารทีไ่ด้รับการ 
พัฒนาตามแผน 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าที ่
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ที่ก าหนด 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
3. สร้างภาวะผู้น า
และทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ที่
เข้มแข็งให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้
ในการจูงใจพัฒนา
และมอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรซึ่งด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาที่
ได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ภาวะผู้น าและการ
บริหารคน 
2. ผลการประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

1.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน 
LeadershipCompetency แบบ  
360 องศา 
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู้น า และทักษะ
การให้ค าปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร้าง
ผู้บังคับบัญชาที่เป็นเลิศ 
1.3 โครงการพัฒนาความรู้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บังคับบัญชา (HR For 
Line Manager) 
1.4 โครงการประกวดแผน กิจกรรมการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
1.5 โครงการพัฒนาบคุลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 

- ระดับความส าเร็จในการพัฒนา 
ระบบการประเมิน 
 
- จ านวนบุคลากรที่เข้ารว่ม
โครงการ 
 
- จ านวนบุคลากรที่เข้ารว่ม 
โครงการ 
 
- ความส าเร็จของ Road Map 
การพัฒนาผู้บังคับบัญชา 
- จ านวนผู้บริหารทีไ่ด้รับการ 
พัฒนาตามแผน 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าที ่
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ที่ก าหนด 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2564 2565 2566 

4.สร้างวฒันธรรมการ
ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสขุ 

         

 
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2564 2565 2566 

5. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
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บทที่ 7 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 
 เทศบาลต าบลเชียงยืน  จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 
 

  เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

  1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป  รายจ่ายอื่นเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ดังนี้ 
     1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังจ่ายไว้  350,000.-บาท 

   2)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรของคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาเทศบาล 
        ต้ังจ่ายไว้  130,000.-บาท 

   3)  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กรพนักงานเทศบาล  เจ้าหน้าท่ีเทศบาล  
ต้ังจ่ายไว้  130,000.-บาท 

   4)  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของกลุ่มต่าง  
ต้ังจ่ายไว้  300,000.-บาท 

 
2. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง  รายจ่ายอื่นเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่

เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ดังนี้ 
     1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังจ่ายไว้  30,000.-บาท 

 
3.  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานเก่ียวกับการศึกษา รายจ่ายอื่นเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ดังนี้ 
     1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังจ่ายไว้  20,000.-บาท 

4.  แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานเก่ียวกับสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รายจ่ายอื่น
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ดังนี้ 

     1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังจ่ายไว้  50,000.-บาท 
   2)  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานก าจัดส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย   

ต้ังจ่ายไว้  20,000.-บาท 
   3)  โครงการศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาล

ต าบลเชียงยืน       ต้ังจ่ายไว้  100,000.-บาท 

5. แผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารทั่วไป เก่ียวกับเคหะชุมชน รายจ่ายอื่นเก่ียวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ดังนี้ 

     1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังจ่ายไว้  86,500.-บาท 

6. แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา รายจ่ายอื่นเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ดังนี้ 

     1)  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   ต้ังจ่ายไว้  50,000.-  บาท 
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บทที่ 8 
การติดตามและประเมินผล 

 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติ งาน ท้ังในด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน  ท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวมของ
องค์การ 
  เทศบาลต าบลเชียงยืน ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้ก าหนดแนวทางในการ
ประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

 

รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นส่ิงท่ีจะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี
เทศบาลต าบลเชียงยืนต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ของเทศบาลต าบลเชียงยืน ให้มีคุณลักษณะตามท่ีเทศบาลต าบลต าบลเชียงยืนต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม 
คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
 เป็น Competency ท่ีบุคลากรทุกต าแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency  ท่ีช่วยสนับสนุน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของเทศบาลเทศบาลต าบลเชียงยืน  ประกอบด้วย 

1.1) การมุ่งเน้นท่ีผู้รับบริการ ความต้ังใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการอาจเป็นได้
ท้ังนักศึกษา บุคคลท่ัวไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
  1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าท่ีท่ีแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริตใน
การท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลัก
กฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของสถาบันมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
  1.3) การมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความส าเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติงานให้ดี
หรือให้เกินกว่ามาตรฐานท่ีมีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น อีกท้ังยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ี
ยาก โดดเด่น และท้าทาย 
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  1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ บุคลิกภาพ
และอื่น ๆ รวมท้ังการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการท างาน  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 
  1.5) การท างานเป็นทีม ความต้ังใจท่ีจะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงานหน่วยงาน หรือ
สถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการสร้างและด ารงรักษา
สัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีม 
 

 2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
 เป็น Competency ท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาลเทศบาลต าบลเชียง
ยืน เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตาม
ภาระงานท่ีรับผิดชอบประกอบด้วย 
  2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและขั้นตอนการ
ท างาน รวมท้ังสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
  2.2) ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ ทักษะความช านาญท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในงาน
ท่ีรับผิดชอบ 
  2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระท าหรือคุณลักษณะ
ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ของ
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหารจัดการโดย
ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
 

รูปแบบที ่2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรของเทศบาลเทศบาลต าบลเชียงยืน อิงตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณของเทศบาลต าบล
เชียงยืน เป็นส าคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลเชียงยืน 
 ท่ี   548 /2563 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร 
********************************** 

อ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 23 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม                   เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานของเทศบาล หมวด 14  กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน
ท่ี 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ข้ อ  300  เพื่ อ ให้การ จัดท าแผนพัฒนาพนักงาน เทศบาลต าบล                           
เชียงยืน  เป็นไปด้วยความถูกต้อง  จึงขอแต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ดังนี้  

1. นางอาภรณ์  แสงยศ     นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน            ประธานกรรมการ 
2. นางเรืองรัตน์ดา   แสนเพ็งเคน  ปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน                       กรรมการ 
3. นายสยาม  ภูหนองโอง   รองปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน                   กรรมการ 
4. นางบุญยง  จ้ าแพงจันทร์   ผู้อ านวยการกองคลัง                กรรมการ 
5. นายสุรินทร์พิศุทธ์ ยิ่งสิริสุข   ผู้อ านวยการกองช่าง                     กรรมการ 
6. จ่าเอกหญิงลักษณียา อุปริสาร  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        กรรมการ 
7. นางสาวอรุณณี  ศรีมงคล        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    กรรมการ 
8. นางยุพเรศ  นาเมืองรักษ์    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล            กรรมการ/เลขานุการ 
9. นางสาวิตรี  พรสุวโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ          ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการฯ จัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6  โดยในแผนฯ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักการและเหตุผล 
เป้าหมายการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลาด าเนินการพัฒนา งบประมาณในการด าเนินการ
พัฒนา การติดตามและประเมินผล และยึดถือแนวทางของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6  
 

ในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 – ๒๕๖6 ให้คณะกรรมการฯด าเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 
๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน ๒๕๔๕ หมวด ๑๔ ส่วนท่ี ๔ การพัฒนาพนักงาน
เทศบาล  

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                       ส่ัง ณ วันท่ี   1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

(นางอาภรณ์   แสงยศ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 

 



 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

วันที่   1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
เวลา  13.00 น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน 
 ---------------------------------------------------------------  
ผู้มาประชุม 
   1. นางอาภรณ์  แสงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน          ประธานกรรมการ 
 2. นางเรืองรัตน์ดา   แสนเพ็งเคน  ปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน                   กรรมการ 

3. นายสยาม  ภูหนองโอง     รองปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน                  กรรมการ 
4. นางบุญยง  จ้ าแพงจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง                       กรรมการ 
5. นายสุรินทร์พิศุทธ์ ยิ่งสิริสุข ผู้อ านวยการกองช่าง                    กรรมการ 

 6. จ่าเอกหญิงลักษณียา อุปริสาร  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม        กรรมการ 
7. นางสาวอรุณณี  ศรีมงคล       หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   กรรมการ 

 8. นางยุพเรศ  นาเมืองรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงาท่ัวไป                     กรรมการ 
9. นางสาวิตรี  พรสุวโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ           เลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  -ไม่มี- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
     -ไม่ม-ี 
 

เร่ิมประชุมเวลา    13.00 น. 
เมื่อท่ีประชุมพร้อม  นางอาภรณ์  แสงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน ประธานท่ีประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานคณะกรรมการฯ  -ไม่มี-   
ที่ประชุม            รับทราบ     
       
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ประธานคณะกรรมการฯ ตาม ท่ี เทศบาลต าบลเ ชียงยื น ไ ด้ จัดท าแผนอัตราก า ลั งพนัก ง าน  3  ปี                      

(พ.ศ.2564 – 2566) เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบจึงได้
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และให้มีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร จึงได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาบุคลากรขององค์กร ดังนั้นเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาพนักงานมี
ประสิทธิภาพ  โดยให้บุคลากร เสนอรายละเอียดการจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล 3 ปี ให้แก่คณะกรรมการจัดท าแผนทราบเพื่อพิจารณา 

 
/ เลขานุการ....... 

 



 

 
 

-2- 
 

 

เลขานุการ  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเมหาสารคาม                       
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 
19  พฤศจิกายน 2545 หมวด  14  ข้อ 299 ก าหนดให้เทศบาลจัดท า
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี 
ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล ประกอบด้วย 3 หลักสูตรการพัฒนา 
คือ สายงานผู้บริหาร  สายงานผู้ปฏิบัติ  สายงานพนักงานจ้าง และวิธีการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ได้แก่ 1. การปฐมนิเทศ  2. การฝึกอบรม 3. การให้
ทุนการศึกษา 4. การประชุมสัมมนา และ 5.การสอนงานและให้ค าปรึกษา  ซึ่ง
การพัฒนาพนักงานเทศบาลดังกล่าว อาจจะกระท าด้วยเทศบาลของเราหรือว่า
หน่วยงานอื่น เช่น ก.ท.จ.  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่นๆ โดยใช้งบประมาณตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และมีการติดตามประเมินผล หลังจากผู้
เข้ารับการพัฒนาภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีกลับมาจาก อบรม/สัมมนาฯลฯ และ
ประเมินผลทุกระยะเวลา 3 เดือน และน าผลการประเมินผลของคณะกรรมการ 
เป็นข้อมูลเพื่อก าหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานต่อไป ยกเว้น
กรณีจ าเป็นเร่งด่วนจึงจะสามารถอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมได้ จึงขอมติท่ี
ประชุมในการจัดท าแผนฯ เพื่อส่งไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพื่อ
ขอมติ อนุมัติต่อไป 

 
คณะกรรมการฯ   คณะกรรมการได้พิจารณาตามท่ีเสนอ และขอมติท่ีประชุม 
มติที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองอื่น ๆ 
    -ไม่มี- 
ประธานคณะกรรมการฯ  เมื่อไม่มีคณะกรรมการฯ  ท่านใดเสนอเพิ่มเติมจึงขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา   14.00 น. 
 
 

                        (ลงช่ือ)       สาวิตรี   พรสุวโรจน์         ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
   (นางสาวิตรี   พรสุวโรจน์) 

                      ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ                                   
                                    (ลงช่ือ)      เรืองรัตน์ดา  แสนเพ็งเคน ตรวจรายงานการประชุม                 

    (นางเรืองรัตน์ดา  แสนเพ็งเคน) 
                                       ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน



 

 
   ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเชียงยืน อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

  
 

           ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่
รับผิดชอบ 

1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

   
 

          ต าแหน่งสายงานบริหาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

3. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

             ต าแหน่งสายงานบริหาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 
 

4.หลักสูตรด้านการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

             ต าแหน่งสายงานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลด าเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

             ต าแหน่งสายงานบริหาร 
 ต าแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ 
 พนักงานจ้าง 

 
 
 
 



 

 
 

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลเชียงยนื อ าเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีด าเนินการ หน่วยงานด าเนินการ ระยะเวลาด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

6. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
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