
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชยัภูมิ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -  2566 

 
 
 
 
 

 
 
 



คำนำ 
 

  การจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ นั้น ได้คำนึงถึงภารกิจ 
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บทบาท
และหน้าที่ของตนเอง รวมทั้งบทบาทของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับ
บุคลากรแต่ละตำแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ  ทั้งในด้านความรู้พื ้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  
ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาท
และภารกิจของพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนำ  

 
หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 กำหนดให้เทศบาล พัฒนาผู้ได้รับการบรรจุ
เข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักและวิธ ีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที ่ของ  พนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื ่อเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยเทศบาลต้อง
ดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กำหนด เช่น การพัฒนา
ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการพัฒนา
ของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทำได้ ทั ้งนี ้  เทศบาลตำบลบ้านเดื ่อ ที ่จะดำเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่ เทศบาล
พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ เทศบาล
สามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้และอาจกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัด
ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติที ่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที ่ราชการ  ในตำแหน่งนั ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการจัดทำแผนการพัฒนาต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนเทศบาล
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของเทศบาล นั้น  
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด
ชัยภูมิ จึงได้จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยัง
เป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  
ในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลัง  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ไว้  ดังนี้ 
  

 

          

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ช านาญการ 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

 

ผอ.กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) 
 

ผอ.กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) 

 

ผอ.กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข  

ระดับต้น) 

ผอ.กองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา 

ระดับต้น) 

 

ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

ระดับต้น) 

 

ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 

(นักบริหารงานการเกษตร 

ระดับต้น) 

 

1.ฝ่ายอำนวยการ  

 (นักบริหารงานทั่วไป) ระดับต้น 

1.1 งานบริหารทั่วไป 

1.2 งานการเจา้หน้าที่ 

1.3 งานธุรการ  

1.4 งานเลขานุการ งานรัฐพิธี 

1.5 งานกิจการสภา  

1.6 งานทะเบยีนราษฎร 

1.7 งานบัตรประจำตัวประชาชน 

1.8 งานรักษาความสงบ 

1.9 งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.10 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

1.11 งานจัดทำงบประมาณ 

1.12 งานตราเทศบัญญัติ 

1.13 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 

1.14 งานรับเร่ืองราวรอ้งทุกข์ 

1.15 งานธุรการ งานสารบรรณ 

 

1.ฝ่ายบริหารงานคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง() 

ระดับต้น 

1.1 งานพัสดุและทรัพย์สิน 

1.2 งานการเงิน บัญชีและงาน

ระเบยีบ 

1.3 งานผังเมือง 

1.4 งานธุรการ 

1.5 งานพัฒนารายได้ 

1.6 งานแผนที่ภาษแีละทะเบยีน

ทรัพย์สิน 

1.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  

(นักบริหารงานช่าง) 

ระดับต้น 

1.1 งานวิศวกรรม 

1.2 งานสถาปัตยกรรม 

1.3 งานธุรการ 

1.4 งานสาธารณูปโภค 

1.5 งานสวนสาธารณะ 

1.6 งานศูนย์เคร่ืองจักรกล 

1.7 งานจัดสถานที่และการ

ไฟฟ้าสาธารณะ 

1.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

(นักบริหารงานสาธารณสุข)      

  ระดับต้น 

1.1 งานสุขาภิบาลอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

1.2 งานวางแผนสาธารณสุข 

1.3 งานรักษาความสะอาด 

1.4 งานตลาด 

1.5  งานเผยแพร่และฝกึอบรม 

1.6  งานส่งเสริมสุขภาพ  

งานปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ 

1.7  งานธุรการ การเงินบัญชีและ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

1.ฝ่ายบริหารการศึกษา  

(นักบริหารงานการศึกษา )     

  ระดับต้น 

1.1 งานแผนงานและโครงการ 

1.2 งานระบบสารสนเทศ 

1.3 งานส่งเสริมคุณภาพและ 

      มาตรฐานหลักสูตร 

1.4 งานการศึกษาปฐมวัย 

1.5 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

1.6 งานกีฬาและนันทนาการ 

1.7 งานส่งเสริมประเพณี   

      ศิลปวัฒนธรรม 

1.8 งานธุรการ  

1.9 งานโรงเรียน 

1.ฝ่ายพัฒนาชุมชน   

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)   

  ระดับต้น 

1.1 งานสังคมสงเคราะห์ 

1.2 งานสวัสดิการเด็กและ  

    เยาวชน 

1.3 งานพัฒนาชุมชน 

1.4 งานฝกึอบรมและ 

    ส่งเสริมอาชีพ 

1.5 งานธุรการ 

1.ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 

(นักบริหารงานการเกษตร   

      ระดับต้น) 

1.1 งานวิชาการเกษตรและ

เทคโนโลยี 

1.2 งานส่งเสริมปรับปรุงและ

ขยายพันธุ์พชื 

1.3 งานปอ้งกันและรักษาโรคและ

ศัตรูพืช 

1.4 งานเพาะชำและปุย๋เคมี 

1.5งานส่งเสริมการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

1.6 งานบรรจุภัณฑ์และร้านสาธติ 

1.7 งานส่งเสริมปศุสัตว์ 

1.8 งานวิชาการปศุสัตว์และ

เทคโนโลยี 

1.9 งานเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์

1.10 งานปอ้งกันรักษาโรคและกักสัตว ์

1.11 งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์ 

1.12 งานส่งเสริมการประมง 

1.13 งานวิชาการประมงและเทคโนโลย ี

1.14 งานเพาะพนัธุ์และอนุบาลสัตว์นำ้ 

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 
 



2. อัตรากำลังตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี   
อัตรากำลังพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ที่ ตำแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตำแหน่งพนักงานครู 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

1 10-2-00-1101-001 - ปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น กลาง ว่างเดิม ร้องขอ ก.ท. 
 สำนักปลัดเทศบาล     

2 10-2-01-2101-001 นางจฑุาทพิย์  ถีสูงเนนิ หัวหน้าสำนักปลัด  นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ต้น  
3 10-2-01-2101-002 นายสทุธิพันธ์  บุญเสนา หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นักบริหารงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ต้น  
4 10-2-01-3101-001 นางสาวขวัญเรือน  ตาปราบ นักจัดการงานทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป อำนวยการท้องถิ่น ชำนาญการ  
5 10-2-01-3102-001 นางสาวปอยทิวา  บุญเสนา นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ  
6 10-2-01-3103-001 นางสาวปัตทยา  เสนาหมื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ชำนาญการ  
7 10-2-01-3104-001 นางสาวเปรมนิภา  กุลวงศ์ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร วิชาการ ชำนาญการ  
8 10-2-01-3105-001 นายจตุรงค์  ผลมาตร์ นิติกร นิติกร วิชาการ ปฏิบัติการ  
9 10-2-01-4805-001 นายปฐมพร  เมืองพันธ ์ เจ้าพนักงานป้องกันฯ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ทั่วไป ชำนาญงาน  

10 10-2-01-4101-001 นายอมรพันธุ์  เปล่งงูเหลือม เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ       

11 - นางรัสดาภรณ์  ยูสเปรมานนท ์ - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - - 
สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 65 
(ยังมีภารกิจท่ีจะต้องดำเนินการถึงปีงบ 
66) คงตำแหน่งไว ้

12 - นางณัฐวรรณ  สายรัตน์  - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - - 
สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 65 
(ยังมีภารกิจท่ีจะต้องดำเนินการถึงปีงบ 
66) คงตำแหน่งไว ้
 
 



ที่ ตำแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตำแหน่งพนักงานครู 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

13 - นายจตสุดมภ์  ศิลรักษา - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 
63 - 30 ก.ย. 66 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ดำเนินการถึงปีงบ 
66) คงตำแหน่งไว ้

14 - นายมนตรี  ทวีลาภ - ผช.จพง.ป้องกันฯ - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 
64 - 30 ก.ย. 66 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ดำเนินการถึงปีงบ 
66) คงตำแหน่งไว ้

15 - นายคมสนั  ถีสูงเนนิ - พนง.ขับรถบรรทุกน้ำ (ทักษะ) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 
64 - 30 ก.ย. 66 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ดำเนินการถึงปีงบ 
66) คงตำแหน่งไว ้

16 - ว่าง - พนักงานขับรถยนต ์ - - ว่าง รอสรรหา 
 พนักงานจ้างทั่วไป      
17 - นางแสงเดือน  เพชรนาวาส - แม่บ้าน - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค.

64 – 30 ก.ย.65 
18 - นายสมศักดิ์  เปียสงวน - คนงานทั่วไป - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค.

64 – 30 ก.ย.65 
19 - นายชัยพิเชษฐ์  มะณีจันทร์ - คนงานทั่วไป - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค.

64 – 30 ก.ย.65 
 



ที่ ตำแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตำแหน่งพนักงานครู 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

20 - นายเฉลิมชยั  ไหว้บุญส่ง - พนักงานดับเพลงิ - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค.
64 – 30 ก.ย.65 

21 - นายสุรศักดิ์  ก่ิงกุลทา - พนักงานดับเพลงิ - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค.
64 – 30 ก.ย.65 
 

22 - นายปรีชา  มสีูงเนนิ - พนักงานดับเพลงิ - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค.
64 – 30 ก.ย.65 

23 - ว่าง - พนักงานดับเพลงิ - - ว่าง 
24 - ว่าง - พนักงานดับเพลงิ - - ว่าง 
25 - นายไพฑูรย์  คงปรีชา - ยาม - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค.

64 – 30 ก.ย.65 
26 - ว่าง - ยาม - - ว่าง 
 กองคลัง     
27 10-2-04-2102-001 นายภัทรโชค  คลังระหัด ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง อำนวยการท้องถิ่น กลาง  
28 10-2-04-2102-002 ว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง นักบริหารงานการคลัง อำนวยการท้องถิ่น ต้น ว่าง ร้องขอ ก.ท. 
29 10-2-04-3201-001 นางนงเยาว์  เบา้จรรยา นักวิชาการเงินและบัญช ี นักวิชการเงินและบัญช ี วิชาการ ปฏิบัติการ  
30 10-2-04-3204-001 นายฐิติวจัน์  ศิลรักษา นักวิชาการพัสด ุ นักวิชการพัสด ุ วิชาการ ปฏิบัติการ  
31 10-2-04-4203-001 นางพรพิมล  สิทธิคำทับ เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี ทั่วไป ชำนาญงาน  
32 10-2-04-4203-001 ว่าง เจ้าพนักงานพัสด ุ เจ้าพนักงานพัสด ุ ทั่วไป ปง./ชง. ว่างเดิม 
33 10-2-04-4204-001 นางวนิดา  โพธิ์พฒัน ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ทั่วไป ชำนาญงาน  

 
 



ที่ ตำแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตำแหน่งพนักงานครู 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      
34 - นางสาวนราภรณ ์ มณจีันทร ์ - ผช.เจ้าพนักงานการเงินฯ - -สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 66  
35 - นางสาวณฐัสดุา  คงม่วงหมู ่ - ผช.เจ้าพนักงานพัสด ุ - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 

64 - 30 ก.ย. 66  
 พนักงานจ้างทั่วไป      
36 - นายชาญ  ดีหามแห - คนงานทั่วไป - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค.

64 – 30 ก.ย.65 
 กองช่าง     
37 10-2-05-210-001 นายมาโนช  หอมวงศ ์ ผู้อำนวยการกองชา่ง นักบริหารงานชา่ง อำนวยการท้องถิ่น กลาง  
38 10-2-05-2103-002 ว่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง นักบริหารงานชา่ง อำนวยการท้องถิ่น ต้น ว่าง (รอสรรหา) 
39 10-2-05-4701-001 นายเดน่  อาจฝักปัง นายช่างโยธา นายช่างโยธา ทั่วไป อาวุโส  
40 10-2-05-4705-001 นายสรุะศักดิ ์ ลอยเมืองกลาง นายช่างไฟฟา้ นายช่างไฟฟา้ ทั่วไป ชำนาญงาน  
41 10-2-05-4101-003 นายเดชา  นอกสระ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ      
42 - นางสาวนงนชุ  เอ็มโอษฐ ์ - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

61 - 30 ก.ย. 65 
(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ดำเนินการถึงปีงบ 
66) คงตำแหน่งไว ้

43 - นายวฑิูร  ศรีอ่อน - ผช.นายชา่งโยธา - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 
64 - 30 ก.ย. 66  

44 - นายทองยว้น  นราพล - คนงานทั่วไป - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค.
64 – 30 ก.ย.65 
 



ที่ ตำแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตำแหน่งพนักงานครู 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจ้างทั่วไป      
 - ว่าง - คนงานทั่วไป - - ว่าง 
45 - ว่าง - คนงานทั่วไป - - ว่าง 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
46 10-2-06-2104-001 นายธารนิทร์  งาหัตถ ี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นักบริหารงานสาธารณสุข อำนวยการท้องถิ่น ต้น  
47 10-2-06-2104-02 ว่าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ นักบริหารงานสาธารณสุข อำนวยการท้องถิ่น ต้น  
48 10-2-06-3602-001 นางสาวบัวเรียน  บำรงุหมู ่ พยาบาลวชิาชีพ พยาบาลวชิาชีพ วิชาการ ชำนาญการ  
49 10-2-06-4101-004 จ่าเอกวนิัย  บญุเกิน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ      
50 - นายประครองศักดิ์  ศรีหะพล - พนง.ขับรถขนขยะ (ทักษะ) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

63 - 30 ก.ย. 66 
 พนักงานจ้างทั่วไป      
51 - นายสุเทพ  อวดอ่อน - พนักงานขับรถขนขยะ - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค.

64 – 30 ก.ย.65 
 
 

52 - นายมงคล  พนัธุ์ยาง - พนักงานขับรถยนต์ (EMS) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค.
64 – 30 ก.ย.65 

53 - นายประยุทธ  เค้าโนนกอก - พนักงานขับรถยนต์ (EMS) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค.
64 – 30 ก.ย.65 

54 - นายขวญัชาติ  ขวญัชชัวาล - คนงานทั่วไป - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค.
64 – 30 ก.ย.65 

 
 



ที่ ตำแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตำแหน่งพนักงานครู 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 กองการศึกษา     
55 10-2-08-2107-001 ว่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา อำนวยการท้องถิ่น ต้น ว่าง (ร้องขอ ก.ท.) 
56 10-2-08-2107-002 นายนนทนนัท์  ยงขามป้อม หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นักบริหารการศึกษา อำนวยการท้องถิ่น ต้น  
57 10-2-08-3803-001 นายสภุาพ  คงโนนกอก นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปฏิบัติการ  
58 10-2-08-4101-005 นายภาสกร  ก้อนเงนิ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ชำนาญงาน  
 พนักงานจ้างตามภารกิจ      
59 - นางสาวพสิมยั  ชาลีวนั - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

63 - 30 ก.ย. 66  
60 - นางสาวทพิรดา  สำอางเนตร - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

63 - 30 ก.ย. 66  
 ศพด.วัดโพธิ์ศร ี      
61 10-2-08-6600-008 นางนงนชุ  ขวัญชชัวาล คร ู ครู วิชาการ ชำนาญการ  
62 - นางสาวอภิวนัทน์  ปมีะนาว - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

64 - 30 ก.ย. 66 
63 - นางสาวรัตณา  พรมสงา่ - ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (คณุวุฒิ) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

64 - 30 ก.ย. 66 
64 - นายสมควร  อ้วยมะเดื่อ - ภารโรง - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

64 - 30 ก.ย. 65 
 ศพด.บ้านหนองแต ้      
65 10-2-08-6600-010 นางสาวธิดารัตน์  หมวดเมืองกลาง คร ู ครู วิชาการ ชำนาญการ  
66 10-2-08-6600-012 นางหวานใจ  คำโนนกอก คร ู ครู วิชาการ ชำนาญการ  

 
 
 



ที่ ตำแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตำแหน่งพนักงานครู 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

67 - นางนิภาวรรณ  เครื่องพาท ี - ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 
61 - 30 ก.ย. 65 

(ยังมีภารกิจที่จะต้อง
ดำเนินการถึงปีงบ 
66) คงตำแหน่งไว ้

 ศพด.วัดสระแก้ว (บ้านหนองบัว)      
68 10-2-06-6600-004 นางสาวทพิยาภรณ์  ธรรมมา คร ู ครู วิชาการ ชำนาญการ  
69 10-2-08-6600-009 นางศรวีรรณ  ชาวิชยั คร ู ครู วิชาการ ชำนาญการ  
70 10-2-08-6600-006 ว่าง ครูผูดู้แลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก วิชาการ - ว่าง (ร้องขอ กสถ.) 
71 - นางสมจติร  ภูมิมะนาว - ผู้ช่วยครูผูดู้แลเด็ก (คณุวุฒิ) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

64 - 30 ก.ย. 66 
 ศพด.วัดแสงสว่างดามราม (บ้านนาสีดา)      
72 10-2-08-6600-007 นางสาวสุธาทพิย์  คาดสนทิ คร ู ครู วิชาการ ชำนาญการ  
73 10-2-08-6600-011 นางประนอม  ป้อมอุ่นเรือน คร ู ครู วิชาการ ชำนาญการ  
74 10-2-08-6600-005 นางสมปอง  ป้อมอุ่นเรือน คร ู ครู วิชาการ ปฏิบัติการ  

 
 กองสวัสดิการสังคม     
75 10-2-11-2105-001 นางสาวกาญจนา  อินรินทร ์ ผู้อำนวยการกองสวสัดิการ นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการท้องถิ่น ต้น  
76 10-2-11-2105-002 ว่าง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม อำนวยการท้องถิ่น ต้น ว่าง (ร้องขอ ก.ท.) 
77 10-2-11-3801-001 นายเมธาวี  แต่งเมือง นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ปฏิบัติการ  

 
 
 
 



ที่ ตำแหน่งเลขที ่
ชื่อ - สกุล 

ผู้ดำรงตำแหน่ง 
ชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อตำแหน่งพนักงานครู 
ชื่อตำแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อตำแหน่งพนักงานจ้าง 

ตำแหน่งประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      
78 - นางพเยาว์  ผลกุศล - คนงาน (ทักษะ) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

63 - 30 ก.ย. 66 
 หน่วยตรวจสอบภายใน     
79 10-2-12-3205-001 ว่าง นักวิชการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปก./ชก. ว่าง (ร้องขอ กสถ.) 

 
 

 กองส่งเสริมการเกษตร     
80 10-2-14-2109-001 ว่าง ผู้อำนวยการส่งเสริมการเกษตร นักบริหารงานเกษตร อำนวยการท้องถิ่น ต้น ว่าง (ร้องขอ ก.ท.) 
81 10-2-14-2109-002 นายลิขติ  ประภาหาร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร นักบริหารงานเกษตร อำนวยการท้องถิ่น  ต้น  
82 10-2-14-3401-001 ว่าง นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเกษตร วิชาการ ปก./ชก. ว่าง (ร้องขอ กสถ.) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ      
83 - นายสดุใจ  พทุธา - คนงานเกษตร (มีทักษะ) - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 

63 - 30 ก.ย. 66 
 



 บทท่ี 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตสำนึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงานอยา่ง
มีประสิทธิผล 
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่ งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อันประกอบด้วย พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

  การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย 
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความสำเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกท้ังเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดทำยุทธศาสตร์นั้นคือการกำหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ นั้น ต้องเป็นการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี ้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานนั้น
เป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความสำเร็จผ่านทางบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้นำ เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให้
ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลตำบลบ้านเดื่อในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
บุคคลเท่านั้น 
  เพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ มีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้กำหนดกระบวนในการจัดทำ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 กำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหว ัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจ ังหว ัด อำเภอ และทบทวนวิส ัยทัศน์                                
พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร    
  ในการกำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ) นั้น 
เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่สำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้ทำการศึกษา
และทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้วจากนั้น จึงดำเนินการกำหนดประเด็น
สำคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนที่ 2 การทำ HR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะทำให้องค์กรบรรลุ หรอืไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์ที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งการทำ HR SWOT นั้น 
  -  เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทำให้องค์กร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  - เป็นการดำเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจำนวนมาก 
  - เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม 
  - พิจารณาให้ความสำคัญกับจุดอ่อน เป็นลำดับแรก ๆ 
  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ  ด้านที ่เก ี ่ยวกับการบริหาร  และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                              
ไม่ควรจำกัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
 
 



  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการทำ HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 
  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
สำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การทำ HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
สำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดทำยุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดทำ 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ทำให้องค์กรเห็นถึงนัยสำคัญที่มผีล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จำนวนคนในแต่ละช่วงอายุ ทำให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ทำให้การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจำนวนวันที่บุคลากรได้รับ
ในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ  ความพยายามในการดำเนินการ
พัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการ
พัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอื่นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื ่น แล้วนำมาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการ
ดำเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
  ขั้นตอนที่ 5 จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่สำคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ 
จัดลำดับความสำคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพ่ือจัดทำเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และทำการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อแล้ว ลำดับถัดมา ดำเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพื่อคัดเลือกให้เหลือ
ในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นนำชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มากำหนดตัวชี้วัด 
พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการกำหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของ
ยุทธศาสตร์ และควรกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่กำหนดขึ้นมา   
  ขั้นตอนที่ 6 จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการกำหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสำเร็จด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปกำหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนำไปสู่การ
ประเมินผลงานประจำปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน 
  ขั ้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน  เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า  และ
ความสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อนำมาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่กำหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความสำเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ  เพื่อองค์กร 
จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 
 
 



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 

  ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการนำข้อมูลในหลายๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดทำขึ้นนั้นสามารถนำมาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จำเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้กำหนดที่มาของข้อมูลเพ่ือนำมาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้บริหาร  
  2. การรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามสำรวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้ 
 

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

2. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในสำนักงานเพ่ิมข้ึน 
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือให้บรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมกำลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร้างภาวะผู ้นำให้แก่ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับ  โดยเฉพาะเรื ่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลสำคัญ ดังนี้ 

- โครงสร้างข้าราชการจำแนกแต่ละช่วงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจำแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม 
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร 
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น  ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เทศบาลตำบลบ้านเดื่อจะประสบปัญหาในเรื่องอัตรากำลังคนที่จะหายไปจาก
การโอน (ย้าย) ซึ่งกำลังคนดังกล่าวเป็นกำลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องการ
บริหารงานขององค์กร ความพร้อมของกำลังคนที่จะทดแทนกำลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาและจำนวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด 

 
 
 



สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้มีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันทำ  HR 
SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้
สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
- บุคลากรมีจิตสำนึกในการให้บริการ 
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
- มีผู้นำองค์กรที่เข้มแข็ง 

   - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
   - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ 

ฯลฯ 
 

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

   - ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ำ 
   - ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จำเป็นในการทำงานเชิงรุก 
   - การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ 
   - ด้านอัตรากำลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการทำงานแบบบูรณาการ 
   - บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี 

ฯลฯ 
 

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

- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน 
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่สำคัญต่อประชาชนในพ้ืนที ่

ฯลฯ 
 
 
 



  4. ภัยคุมคาม (Threats) 
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความสำคัญกับองค์กร 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอ้ืออำนวย ต่อการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนตำบล 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้ถูกนำมาสรุปเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การ
พัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ใหม่ และจัดทำเป็นแผนที่
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มี
ความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  บุคลากรเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เปี่ยมด้วยจริยธรรม เข้าถึงประชาชน  
มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรสำเร็จ 
 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด 
  2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาลตำบล
บ้านเดื่อ 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักสำคัญ 
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้นำที่เป็นเลิศ 

ฯลฯ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 
  3. สร้างภาวะผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้กำหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ 
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมิน 
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง (% 
Competency Fit) 
2. จำนวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 

2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 

จำนวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการสำรวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 

3.สร้างภาวะผู้นำ และทักษะด้านการบริหาร 
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. จำนวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรซึ่งดำรงตำแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้นำ 
และการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

4.สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1. จำนวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. จำนวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยต่อคนที่ 
บุคลากรบันทึกเข้าระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี 6 

หลักสูตรการพัฒนา 
 

การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ได้พิจารณาและให้
ความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล รวมถึงพนักงาน
จ้างทั้งส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการปฏิบัติงาน  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง  การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  
   สำนักปลัดเทศบาล  
   ประกอบด้วย  

1. ปลัดเทศบาล 
2. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
3. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
4. นักจดัการงานทั่วไป 
5. นักทรัพยากรบุคคล 
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
8. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9. เจ้าพนักงานธุรการ 
10. พนักงานจ้าง 

กองคลัง 
ประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการกองคลัง 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 
4. นักวิชาการพัสดุ 
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
6. เจ้าพนักงานพัสดุ 
7. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
8. พนักงานจ้าง 

กองช่าง 
ประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการกองช่าง 
2. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
3. นายช่างโยธา 
4. นายช่างไฟฟ้า 
5. เจ้าพนักงานธุรการ 
6. พนักงานจ้าง 
7.  

 
 



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
3. พยาบาลวิชาชีพ 
4. เจ้าพนักงานธุรการ 
5. พนักงานจ้าง 

กองการศึกษา 
ประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
3. นักวิชการศึกษา 
4. เจ้าพนักงานธุรการ 
5. คร ู
6. พนักงานจ้าง 

กองสวัสดิการสังคม 
ประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการกองการสวัสดิการสังคม 
2. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
3. พนักงานจ้าง 

กองส่งเสริมการเกษตร 
ประกอบด้วย 

1. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 
2. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร 
3. นักวิชาการเกษตร 
4. พนักงานจ้าง 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

  การกำหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น 
เช่น การจัดฝึกอบรมโดยเทศบาล ดำเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด และการ
พัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะทำงาน การจัดให้มีพี่เลี้ยงในการทำงาน การมอบหมายงานการ
หมุนเวียนงาน การให้คำปรึกษาแนะนำ การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น   
 

  การกำหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพื่อให้การติดตามความสำเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้
กำหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องสนับสนุนต่อความสำเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จึงได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ ซึ่งผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม  และประเมินผลความสำเร็จได้ ในการกำหนดตัวชี้วัดนั้น
ต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง สำหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
ได้กำหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้



 
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 

เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 

ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

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

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

1.1 โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถ
และทักษะท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล 
 
1.2 โครงการจัดทำ Development Road 
Mapเพือ่ใช้พัฒนาข้าราชการทุกสายงาน 
1.3 โครงการพัฒนาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
หลักของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 
1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม่ 
1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนาองค์กร 
 
1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

✓ 
 
 
 
✓ 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
✓ 
 
✓ 

✓ 
 
 
 
- 
 
✓ 
 
- 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 

- 
 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 

- ความสำเร็จของการปรับปรุง 
ความรู้ความสามารถและทักษะ 
ท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล 
- ความสำเร็จของการจัดทำ 
Road Map 
- ร้อยละของข้าราชการท่ีผ่านการ
ทดลองงาน 
- จำนวนวันท่ีได้รับการพัฒนา 3 
วันต่อคนต่อปี 
 
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

การฝึก 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนัก
ปลัดเทศบาล 
 

ทดสอบตาม
แบบท่ี 
กำหนด 

 
 



 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
2. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมจิตอาสา การ
เข้าถึงประชาชนให้แก่
ข้าราชการทุกระดับชั้น 

จำนวนวันต่อคนต่อปีท่ี
บุคลากรได้รับการ
พัฒนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน 
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา 
2. ผลการสำรวจ
ภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก 

1.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายคุณธรรม 
1.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับเทศบาลตำบล
บ้านเดื่อด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล 
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน 
1.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
1.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
 

✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 

✓ 
 
- 
 
 
✓ 
 
- 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 

- 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 

- มีเครือข่ายคุณธรรมอย่างน้อย 
17 เครือข่าย 
- ร้อยละของบุคลากรกรมท่ีรู้ 
ข้อบังคับ 
 
- มีการช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อย 
จำนวน 3 วันต่อคนต่อปี 
- ร้อยละของจำนวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
- จำนวนผู้บริหารท่ีได้รับการ 
พัฒนาตามแผน 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนัก
ปลัดเทศบาล 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ท่ีกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2564 2565 2566 
3. สร้างภาวะผู้นำ
และทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ท่ี
เข้มแข็งให้แก่
ผูบ้ังคับบัญชาเพื่อใช้
ในการจูงใจพัฒนา
และมอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

จำนวนวันต่อคนต่อปีท่ี
บุคลากรซ่ึงดำรง
ตำแหน่งผู้บังคับบัญชาท่ี
ได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ภาวะผู้นำและการ
บริหารคน 
2. ผลการประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

1.1 โครงการพัฒนาระบบประเมิน 
LeadershipCompetency แบบ  
360 องศา 
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะ
การให้คำปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร้าง
ผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นเลิศ 
1.3 โครงการพัฒนาความรู้การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์แก่ผู้บังคับบัญชา (HR For 
Line Manager) 
1.4 โครงการประกวดแผน กิจกรรมการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
 
✓ 
 
✓ 

 

✓ 
 
 
- 
 
 
✓ 
 
 
- 
 
✓ 

 

- 
 
 
✓ 
 
 
- 
 
 
✓ 
 
✓ 

 

- ระดับความสำเร็จในการพัฒนา 
ระบบการประเมิน 
 
- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 
- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม 
โครงการ 
 
- ความสำเร็จของ Road Map 
การพัฒนาผู้บังคับบัญชา 
- จำนวนผู้บริหารท่ีได้รับการ 
พัฒนาตามแผน 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลัด  
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ท่ีกำหนด 



ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2564 2565 2566 

4.สร้างวัฒนธรรมการ
ทำงานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

         

 
 
 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะดำเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2564 2565 2566 

5. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

         



บทท่ี 7 
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 

 
 เทศบาลตำบลบ้านเดื่อจะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 
 

  ๑. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
   ๑) แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้  300,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้  150,000 บาท 
   ๓) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับ เคหะและชุมชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้  80,000 บาท 

  ๔) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้  50,000 บาท 

  ๕) แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งจ่ายไว้  1,250,000 บาท 

  6) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานการรักษาความสงบภายใน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้  50,000 บาท 

  7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้ 80,000 บาท 

  8) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท 

  9) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ค่าลงทะเบียน 120,000 บาท 

ฯลฯ 
 

 2. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
   ๑) แผนงานบริหารทั ่วไป งานบริหารทั ่วไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้  25,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้  100,000 บาท 
   ๓) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั ่วไปเกี ่ยวกับ เคหะและชุมชน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้  80,000 บาท 

  ๔) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้  75,000 บาท 

  ๕) แผนงานบริหารทั่วไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืน ตั้งจ่ายไว้  1,250,000 บาท 

  6) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานการรักษาความสงบภายใน หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้  30,000 บาท 

  7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าลงทะเบียน  ตั้งจ่ายไว้ 30,000 บาท 



  8) แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว้  20,000 บาท 

  9) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวด ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ ค่าลงทะเบียน 60,000 บาท 
ฯลฯ 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 8 
การติดตามและประเมนิผล 

 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกสำคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดำเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งในด้าน
ความสำเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้กำหนดแนวทาง
ในการประเมินผลบุคลากร 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจำปี 

 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตาม
เป้าหมายที่เทศบาลตำบลบ้านเดื่อต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการวางแผน
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ให้มีคุณลักษณะตามที่เทศบาลต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะเป็น  
2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ที่บุคลากรทุกตำแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency  
ที่ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ประกอบด้วย 
       1.1) การมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการให้บริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งผู้รับบริการ
อาจเป็นได้ทั้งนักศึกษา บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ 
สุจริตในการทำงาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์ของสถาบัน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
       1.3) การมุ ่งมั ่นเพื ่อบรรลุความสำเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ ่งมั ่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานที่มีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น อีกท้ังยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยาก โดดเด่น และท้าทาย 

 
 
 

 



       1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืน ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการทำงาน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 
       1.5) การทำงานเป็นทีม ความตั้งใจที ่จะทำงานร่วมกับผู ้อื ่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถในการ
สร้างและดำรงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เป็น Competency ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาล
ตำบลบ้านเดื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานตามภาระงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย 
       2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จได้ 
       2.2) ทักษะที ่เกี ่ยวข้องกับงานที ่ร ับผิดชอบ ทักษะความชำนาญที่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระทำหรือ
คุณลักษณะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล 
       2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
 

  รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจำปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจำปีบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ อิงตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจำปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณของเทศบาล 
เป็นสำคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
การสำรวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 

...................................................... 
  การสำรวจข้อมูลความต้องการฝ ึกอบรมของบุคลากรในสังก ัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากที่สุด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
จากผลการสำรวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
  ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  52 คน จากทั้งหมด  61 คน ส่วนราชการ (คิดเป็นร้อยละ 
85.24) มีการกระจายข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์  และหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
  ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงานเทศบาล  ร้อยละ 92.59 พนักงานจ้างตามภารกิจ  
ร้อยละ 100 และพนักงานจ้างทั่วไปร้อยละ 53.33 
  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จบปริญญาโท ร้อยละ – ระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ  57.69  และระดับต่ำกว่าปริญญาตรีร้อยละ 42.30 
  เมื ่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงานพบว่าร้อยละ 5.76 อายุงานไม่เกิน 5 ปี  
ร้อยละ 57.69  มีอายุงานระหว่าง  5-8 ปี  ร้อยละ  42.30 มีอายุงานมากกว่า 10 ปี 
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร   
  หลักสูตรที่มีความต้องการมากที่สุดตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ 

ลำดับ หลักสูตร ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 88.46 
2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 67.30 
3 หลักสูตรด้านการบริหาร 57.69 
4 หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม 55.76 
5 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละตำแหน่ง 51.92 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 19.23 พอใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่
มีระยะเวลาการฝึกอบรม ร้อยละ67.30 พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม  5 - 7  วัน  ร้อยละ 13.46 .พอใจใน
หลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 15 วันขึ้นไป ทั้งนี้  ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบมากกว่าหนึ่ง
ทางเลือก 
สถานที่ฝึกอบรม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 73.07 เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมที่จังหวัดชัยภูมิ ร้อยละ
26.92 เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมต่างจังหวัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  จากผลการสำรวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ จะเป็นข้อมูล
ให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ของบุคลากร
ในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ ทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อนำข้อมูลที่เป็นจริงมาประกอบการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมินติดตามผลการฝึกอบรม 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อประโยชน์ต่อเทศบาลตำบล
บ้านเดื่อ 



 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

    คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านเดื่อ 
    ท่ี  040/2564 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาล  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  

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

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ประกอบข้อ 300 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดชัยภูมิ เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ เทศบาลจังหวัดชัยภูมิ   
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการจัดทำ
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  - 2566  

๑. นายกเทศมนตรี    ประธานกรรมการ 
๒. ปลัดเทศบาล     กรรมการ 
3. ผู้อำนวยการกองคลัง    กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
5. ผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
6. ผู้อำนวยการกองการศึกษา    กรรมการ 
7. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร   กรรมการ 
8. หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการและเลขานุการ 
9. นักทรัพยากรบุคคล     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่จัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด แล้วรายงานผลต่อนายเทศมนตรี  
เพื่อรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ ต่อไป  
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
 

         สั่ง   ณ  วันที่     20   มกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                                             
                  (นายประเทือง  ธรรมโชติ) 

                          นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเดื่อ 
 
 
 



 
 
 
    


