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ค าน า 

  การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลบา้นแซว  ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติ
ราชการอย่างมีคุณภาพ  ทั้งในด้านสมรรถนะ  การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม  เพื่อให้
บุคลากรเทศบาลทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะต าแหน่ง  ระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ  ตลอดจนความประพฤติตนให้เหมาะสม
ส าหรับต าแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานเทศบาลที่ดีที่มีคุณธรรม โดยได้
ก าหนดหลักสูตรพัฒนาในหลากหลาย มิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏบิัติงาน  ด้านพัฒนา
เก่ียวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบเฉพาะต าแหนง่ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
เป็นต้น 

  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล  ได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนา
บุคลากรตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เร่ือง  หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่  13 พฤศจิกายน  2545  ด าเนินการรวมทั้งได้ให้
ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการเมือง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อันจะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในต าแหน่งต่าง ๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
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แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 - 2563 

เทศบาลต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชยีงราย 
  

บทที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตผุล 
  1.1  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  13 พฤศจิกายน  2545  หมวด 14  กิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนท่ี 4 ข้อ 288 – 326 ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติงาน เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าท่ีของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลท่ีดี โดยการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรท่ีก าหนด  เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานการ
ปฏิบัติราชการ  ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม  การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หาก
เทศบาล  มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ได้  
หากเทศบาล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็
ให้กระท าได้ ท้ังนี้  เทศบาลท่ีจะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก  และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นท่ีเทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม
ต่อไป  การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนา
อื่น ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม และอาจกระท าได้โดยส านักงาน
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เทศบาลต้น
สังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัด
ร่วมกับส่วนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได้ 
  1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง  หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2545 หมวด 14 การบริหารงาน
บุคคล ส่วนท่ี 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 299 ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งนัน้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนกังานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการ
พัฒนาพนกังานเทศบาล ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาลนั้น 
   

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวเทศบาลของเทศบาลต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน   
จังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาล  จ าปงีบประมาณ 2561-2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านแซว  เป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร 
อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล
ต าบลบ้านแซว  ในการปฏิบัติราชการ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอัตราก าลัง  
แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ไว้  ดังนี ้
 

โครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
รอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 - 2563 

ท่ี ส านัก/กอง ส่วนราชการภายใน หมายเหตุ 
1 ส านักปลัดเทศบาล 1.1 ฝ่ายอ านวยการ มี 4 งาน   
       1.1.1 งานการเจ้าหน้าท่ี   
       1.1.2 งานส่งเสริมการเกษตร   
       1.1.3 งานควบคุมเทศพาณิชย์   
       1.1.4 งานส่งเสริมการท่องเท่ียว   
    1.2 งานธุรการ   
    1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
    1.4 งานนิติการ   
    1.5 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน   
    1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
    1.7 งานกิจการสภา   
    1.8 งานครัว   
2 กองคลัง 2.1 งานการเงินและบัญช ี   
    2.2 งานพัฒนารายได้   
    2.3 งานพัสดุและทรัพย์สิน   
    2.4 งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
    2.5 งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและ   
          ทะเบียนทรัพย์สิน   
    2.6 งานระเบียบการคลัง   
    2.7 งานสถิติการคลัง   
    2.8 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์   
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3 กองช่าง 3.1 งานแบบแผนและก่อสร้าง   
    3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
    3.3 งานประสานสาธารณูปโภค   
    3.4 งานส ารวจและแผนท่ีภาษี   
    3.5 งานธุรการ   
4 กองการศึกษา 4.1 งานบริหารการศึกษา   
    4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ   
          วัฒนธรรม   
    4.3 งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
    4.4 งานศึกษาปฐมวัย   
    4.5 งานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียน   
    4.6 งานธุรการ   
5 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 5.1 งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม   
    5.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   
    5.3 งานส่งเสริมสุขภาพ   
    5.4 งานธุรการ   
6 หน่วยตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

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

ท่ี ต าแหน่งเลขท่ี 
ช่ือ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 

ช่ือต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ช่ือต าแหน่งพนักงานคร ู

ช่ือต าแหน่งในสายงาน/ 

ช่ือต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่ง
ประเภท 

/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

1 12-2-00-1101-001 นายเศรษฐศักดิ์  พรหมมา ปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น กลาง  

2 12-2-00-1101-002 นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ต้น  

 ส านักปลัดเทศบาล      

3 12-2-01-2101-001 - หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล นักบริหารงานท่ัวไป อ านวยการท้องถ่ิน ต้น ว่าง (ก าลังสรรหา) 

4 12-2-01-2101-002 นายอินทร  ปัญญาวงค์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ นักบริหารงานท่ัวไป อ านวยการท้องถ่ิน ต้น  

5 12-2-01-3102-001 นางวิมลรัตน์  ยาวิชัยป้อง นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ปฏิบัติการ  

6 12-2-01-3103-001 นางสาววิไลวรรณ  จันทาพูน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ปฏิบัติการ  

7 12-2-01-3801-001 นางพัชรียา  สิงห์ธนะ นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ช านาญการ  
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8 12-2-01-3105-001 นางสาวรุ้งฤทัย  ใจแก้ว นิติกร นิติกร วิชากา ปฏิบัติการ  

9 12-2-01-4101-001 นางสาวกันญาวีร์  สุขเกษม เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ท่ัวไป ปฏิบัติงาน  

10 12-2-01-4805-001 เจ้าพนักงานป้องกันฯ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ท่ัวไป ช านาญงาน  

11 12-2-01-3101-001 นักจัดการงานท่ัวไป นักจัดการงานท่ัวไป วิชาการ ปก./ชก ว่าง (ก าลังสรรหา) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทมีคุณวุฒิ)      

12 - นายสุรศักดิ์  แก้วด า - ผช.เจ้าพนักงานการเกษตร - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61 

13 - นายจักรพล ขันใจ  - ผช.เจ้าหน้าท่ีธุรการ - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค. 60–30 ก.ย. 61  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)      

14 - นางอุษณีย์  แก้วด า - คนครัว  - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61 

 พนักงานจ้างท่ัวไป       

15 - นายสุรไกร สีเหลือง - คนงานท่ัวไป - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61 

16 - นายภาณุพงษ์  แก้วด า - คนงานท่ัวไป - - สัญญาจา้ง 1 ก.พ.61-30 ก.ย.61  

 

 



17 - นางสาวรุ่งทิพย์  แก้วด า - คนงานท่ัวไป - - สัญญาจา้ง 1 ก.พ. 61 – 30 ก.ย. 61 

18 - นายน าทัพ  แก้วด า - คนงานท่ัวไป - - สัญญาจา้ง 1 ก.พ. 61 – 30 ก.ย. 61 

 กองคลัง      

19 12-2-04-2102-001 - ผู้อ านวยการกองคลัง นักบริหารงานการคลัง อ านวยการท้องถิ่น ต้น ร้องขอให้ สถ.สอบคัดเลือกแทน 

20 12-2-04-3201-001 นางสาวพีรพรรณ  วังมณี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการ  

21 12-2-04-4201-001 - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท่ัวไป ปง./ชง. ร้องขอให้ กสถ.สอบ แข่งขัน 

22 12-2-04-3204-001 นางสาวพัชโรบล  กาวีละ นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ช านาญการ  

23 12-2-04-3203-001 นางดารุณี  แก้วด า นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ ปฏิบัติการ  

 พนักงานจ้างท่ัวไป      

24 - นางฤทัยรัตน์  ขันใจ - คนงานท่ัวไป - - สัญญาจา้ง 1 ต.ค. 60 -30 ก.ย. 61 

25 - นางสาววิจิตรา  มาแก้ว - คนงานท่ัวไป - - สัญญาจา้ง 1 ก.พ. 61 – 30 ก.ย. 61 

26 - นางสาววริศรา  ทุ่งเย็น - คนงานท่ัวไป - - สัญญาจา้ง 1 ก.พ. 61 – 30 ก.ย. 61 
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 กองช่าง      

27 12-2-05-2103-001 นายพินัย  ทิพย์ค า ผู้อ านวยการกองช่าง นักบริหารงานช่าง อ านวยการท้องถิ่น ต้น  

28 12-2-05-4701-001 นายชาญวิทย์   จิตต์ค า นายช่างโยธา นายช่างโยธา ท่ัวไป ช านาญงาน  

 ลูกจ้างประจ า      

29 002 นายสุทัศน์   นาระถี คนงานเครื่องสูบน้ า คนงานเครื่องสูบน้ า - -  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

30 - นายเอกภักดิ์  สุปัญโญ - ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61 

 พนักงานจ้างท่ัวไป      

31 - นายเกษม  ร้องขันแก้ว - คนงานทั่วไป - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61 

32 - นางสาวสายเพ็ชร  สุปัญโญ - คนงานทั่วไป - - สัญญาจา้ง 1 ก.พ. 61 – 30 ก.ย. 61 

33 - นายคนองเมฆ  แก้วด า - คนงานทั่วไป - - สัญญาจา้ง 1 ก.พ. 61 – 30 ก.ย. 61 

 กองการศึกษา      

34 12-2-08-2107-001 - ผู้อ านวยการกองการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา อ านวยการท้องถิ่น ต้น ร้องขอให้ สถ.สอบคัดเลือกแทน 
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35 12-2-08-3803-001 - นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา วิชาการ ปก./ชก. ว่าง (ก าลังสรรหา) 

 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  

    

36 - นางสาวชุติมา  เขียวกาศ - คนงานทั่วไป - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61 

 พนักงานจ้างท่ัวไป      

37 - นางสาวเปมิการ์  ค าภิระ - คนงานทั่วไป - - สัญญาจา้ง 1 ก.พ. 61 – 30 ก.ย. 61 

38 - นายวชิรวิทย์  แก้วด า - คนงานทั่วไป - - สัญญาจา้ง 1 ก.พ. 61 – 30 ก.ย. 61 

 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม      

39 12-2-06-2104-001  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ นักบริหารงานสาธารณสุขฯ อ านวยการท้องถิ่น ต้น ร้องขอให้ สถ.สอบคัดเลือกแทน 

40 12-2-06-4601-001 นายวัธกร   วงค์ค าฝ้ัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ท่ัวไป  ช านาญงาน  

 พนักงานจ้างท่ัวไป      

41 - นางศศิมาพร  จอมสวรรค์ - คนงานทั่วไป - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61 

42 - นางสาวเจนจิรา  กุลสุทธิ - คนงานทั่วไป - - สัญญาจา้ง 1 ก.พ. 61 – 30 ก.ย. 61 

 หน่วยตรวจสอบภายใน      
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43 12-2-12-3205-001 - นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วิชาการ ปก./ชก. ว่าง (ก าลังสรรหา) 

 โรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว      

44 28252-1 (ถ) - ผู้อ านวยการสถานศึกษา - - ค.ศ.3  

45 25285-2 (ถ) นางพูลทรัพย์   วงศ์ชัย คร ู - - ค.ศ.3  

46 28254-2 (ถ) นางละม่อม  ชัยศิลปิน คร ู - - ค.ศ.2  

47 28442-2 (ถ) นางสาววรินกร  ทะนนัชัย คร ู - - ค.ศ.2  

48 29541-2 (ถ) นางสาวกรภัทร์  ปงกันมมูล คร ู - - ค.ศ.2  

49 30720-2 (ถ) นางรัชภรณ์  แก้ววงค์ คร ู - - ค.ศ.1  

50 28440-2 (ถ) นางนวลจันทร์  มูลชมภู คร ู - - ค.ศ.1  

51 28441-2 (ถ) - คร ู - - ค.ศ.1 ว่าง (ก าลังสรรหา) 

52 33641-2 (ถ) นางสาวภัสสกาวัลย์ นวลจันทร์ คร ู - - ค.ศ.1  

53 33642-2 (ถ) นางพรรณีย์  เสนางาม คร ู - - ค.ศ.1  

54 35242-2 (ถ) นางสาวเพ็ญนภา  ใจถา คร ู - - ค.ศ.1  
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 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

55 1950-5 นางสาวมลิวัลย์  แก้วด า ผช.จพง.การเงินและบัญช ี

(ผู้สนับสนุนการสอน) 

- - -  

 พนักงานจ้างท่ัวไป      

56 1657-4 นายบรรจง  สอนสุกอง ภารโรง - - -  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแซว หมู่ 1      

57 57-2-0465 นางสาวจินตนา  สุขสิงห์คลี ครูผู้ดูแลเด็ก - - ค.ศ.1  

58 57-2-0468 นางขวัญดาว  จุ้ยสาย ครูผู้ดูแลเด็ก - - ค.ศ.1  

59 57-2-0031 นางพรทิพย์  ทองค า ครูผู้ดูแลเด็ก - - ค.ศ.1  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

60 - นางสุวิมล  สีลารักษ์ ผู้ดูแลเด็ก  (ผู้มีทักษะ) - - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61 

61 - นางสุกัญญา   ฟูมา ผู้ดูแลเด็ก  (ผู้มีทักษะ) - - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61 

 

-10- 



 

 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าขันทอง หมู่ 3      

62 57-2-0466 นางสาวนิภา  วงศ์ใหญ่ ครูผู้ดูแลเด็ก - - ค.ศ.1  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยเด่ือ หมู่ 4      

63 57-2-0030 นางฟามเฟย   แซ่ฟุ้ง ครูผู้ดูแลเด็ก - - ค.ศ.1  

 พนักงานจ้างตามภารกิจ      

64 - นางอินที     กันแก้ว ผู้ดูแลเด็ก  (ผู้มีทักษะ) - - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าตึง หมู่ 5      

65 57-2-0467 นางสาวใหม่เจียว  แซ่เติน ครูผู้ดูแลเด็ก - - ค.ศ.1  

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยน้ าเย็นหมู่13      

66 57-2-0290 นางสาวมนปริยารัตน์  เจิมเฉลิม ครูผู้ดูแลเด็ก - - ค.ศ.1  

 พนักงานจ้างท่ัวไป      

67 - นางสาวสายฝน  แซ่ฟุ้ง ผู้ดูแลเด็ก - - - สัญญาจ้าง 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61 
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บทที่ 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) 
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล 
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นท่ีจะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่า
ของตนเองและคุณค่าของผู้อื่น มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Human Skills) เพื่อบริหารและปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล 
  3. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นท่ีจะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพื่อให้มีความพร้อมในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ท่ีให้ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแซว  อันประกอบด้วย พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการพฒันาการเพิ่มพูนความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรม และ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านแซว  ได้รับการบริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแซว ทุกคน ท่ีได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
  2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านแซว  ได้รับการบริการท่ีดี มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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บทที่ 3 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย 
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพื่อไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความส าเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกท้ังเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์นั้นคือการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผล
ครอบคลุมอยู่ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านแซว นั้น ต้องเป็นการ
จัดท ายุทธศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ท้ังนี้ เพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงานนัน้เป็นส่วนท่ีช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จผ่านทางบุคลากร
ท่ีได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจ
ของตนให้ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง และเพื่อให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร  นั้นมีความเช่ือมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแซว  ในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเช่ือมโยงเฉพาะในด้านท่ีเป็น
ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรบุคคล เท่านั้น 
  เพื่อให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านแซว  มีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้ก าหนดกระบวนในการจัดท า ดังนี้ 
 

  ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กร    
  ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลบ้านแซว) นั้น 
เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบท่ีส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์ ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้
ท าการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึงด าเนินการ
ก าหนดประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนท่ี 2 การท า HR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ท่ีจะท าให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ 
  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 ซึ่งให้ได้มา
ซึ่งข้อมูลจ านวนมาก 
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  - เป็นการระดมสมอง โดยท่ีส่ิงท่ีได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ท่ีมาเข้าร่วม 
  - พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ 
  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านท่ีเกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควร
จ ากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 
  ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ต่อไป 
  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์
ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลข
สนับสนุนการคิดวิเคราะห์และการจัดท า 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ท าให้องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญท่ีมีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ละช่วงอายุ ท าให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จ านวนวันท่ีใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉล่ียจ านวนวันท่ีบุคลากร
ได้รับในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการ
ด าเนินการพัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานท่ีดี
ในเรื่องการพัฒนาคน 
  ขั้นตอนท่ี 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรท่ีคล้ายคลึงกัน เพื่อศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของ
องค์กรอื่นซึง่จะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงท่ีว่า 
องค์กรใดองค์กรหนึ่งนัน้ไมไ่ด้เก่งไปทุกเรื่อง ยงัมีองค์กรท่ีเก่งกว่าองค์กรอื่นๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น 
การศึกษาจากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่น แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลด
การด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก ท าให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน   

           ขั้นตอนท่ี 5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวช้ีวัดผลงานท่ีส าคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากขั้นตอนท่ี 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ 
จัดล าดับความส าคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพื่อจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และท าการเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลต าบลบ้านแซว  แล้ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพื่อคัดเลือกให้
เหลือในปริมาณยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสม จากนั้นน าช่ือยุทธศาสตร์ท่ีได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มาก าหนด
ตัวชี้วัด พร้อมท้ังช่ือโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์
ของยุทธศาสตร์ และควรก าหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ท่ีก าหนดขึ้นมา  
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  ขั้นตอนท่ี 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 าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตน ซึ่งน าไปสู่การ
ประเมินผลงานประจ าปี ท่ีมีความชัดเจนในผลงานท่ีเกิดขึ้น 
  ขั้นตอนท่ี 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จ ท้ังนี้เพื่อน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จ
ของยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อ
องค์กร จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
จากผู้รับผิดชอบ เพื่อร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในท่ีสุด 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ท้ังนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ท่ีจัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช้ใน
การพัฒนาแก้ไขในส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของกรมชลประทานท้ังนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก 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
ท้องถิน่ หัวหน้าส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็น
ของผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักงานเพิ่มขึ้น 
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อให้บรรลุภารกิจหลัก 
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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 าบลบ้านแซว  จะประสบปัญหาในเรื่องอัตราก าลังคนท่ีจะหายไป
จากการโอน (ย้าย) ซึ่งก าลังคนดังกล่าวเป็นก าลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องการ
บริหารงานขององค์กร ความพร้อมของก าลังคนท่ีจะทดแทนก าลังคนท่ีหายไป นอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาและจ านวนวนัท่ีได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด 
 

สรุปการวเิคราะห์ HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลต าบลบ้านแซว  ได้มีการ
จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันท า HR 
SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร ท้ังนี้
สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี ้

 1. จุดแข็ง (Strengths) 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมท่ีจะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
- บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอื้ออาทรต่อกัน 
- มีผู้น าองค์กรท่ีเข้มแข็ง 

  - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพื้นท่ี การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
  - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ ฯลฯ 
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 2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม 
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน 
- การมอบภาระงานยงัไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร 

  - ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาแหล่งน้ า 
  - ขาดทักษะด้านการส่ือข้อความ บริหารประชาสังคม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนจากประชาชน 
และทักษะท่ีจ าเป็นในการท างานเชิงรุก 
  - การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายงัไม่เพียงพอ 
  - ด้านอัตราก าลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน 
  - ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
  - ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการท างานแบบบูรณาการ 
  - บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี  ฯลฯ 
 

 3. โอกาส (Opportunities) 
  - องค์กรเป็นท่ีรู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ท่ีน่าเช่ือถือ 
  - มีการสนับสนุน ส่งเสริมท้ังด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆของรัฐ 

- มีกฎหมายท่ีรองรับและชัดเจน 
- เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลักท่ีส าคัญต่อประชาชนในพื้นท่ี  ฯลฯ 

 4. ภัยคุมคาม (Threats) 
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความส าคัญกับองค์กร 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอื้ออ านวย ต่อการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งต้ังบุคลากร 
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บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ   2561 - 2563 

 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้ง
ข้อมูลยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านแซว  ได้ถูกน ามาสรุปเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรของเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 อีกท้ังได้มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านแซว  ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563 ใหม่ 
และจัดท าเป็นแผนท่ียุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นกรอบกลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อ 
ส่ือสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากร
ร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยทศัน ์
 บุคลากรเทศบาลต าบลบ้านแซว  เป็นผู้มีสมรรถนะสูง เป่ียมด้วยจริยธรรม เข้าถึง

ประชาชน มีความเป็นสากล ทุ่มเทผลักดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรส าเร็จ 

พนัธกิจ 
 1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในงาน อย่างสูงสุด 
 2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมท่ีสนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของ

เทศบาลต าบลบ้านแซว 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักส าคัญ 
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้น าท่ีเป็น 

เลิศ  ฯลฯ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบคุลากรเทศบาลต าบลบ้านแซว ประจ าปงีบประมาณ  
2561 - 2563 

 1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบ 
สมรรถนะเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุก 
ระดับช้ัน 

 3. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร “คน” ท่ีเข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชา
เพื่อใช้ในการจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้น ได้ก าหนดตัวชี้วัด 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 าบลบ้านแซว  ได้พิจารณาและให้
ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ท้ังคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า 
รวมถึงพนักงานจ้างของส่วนราชการ เพื่อให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพท้ังทางด้านการปฏิบัติงาน หน้าท่ี
ความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม  
ดังนี้  
 นกับรหิารงานท้องถิ่น  
   ประกอบด้วย  
 

1. ปลัดเทศบาล 
2. รองปลัดเทศบาล 

ส านกัปลัดเทศบาล 
3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
5. นักทรัพยากรบุคคล 
6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นักพัฒนาชุมชน 
8. นิติกร 
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. เจ้าพนักงานธุรการ 

กองคลัง 
11. นักวิชาการเงินและบัญชี 
12. นักวิชาการพัสดุ 
13. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

กองช่าง 
14. ผู้อ านวยการกองช่าง 
15. นายช่างโยธา 

กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
16. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

โรงเรียนเทศบาลต าบลบ้านแซว  และศนูยพ์ัฒนาเด็กเลก็ต าบลบ้านแซว 
17. ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก และ 
18. ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 
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  การก าหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร ท้ังการพัฒนาในระยะส้ัน 
เช่น การจัดฝึกอบรมโดยเทศบาลต าบลต าบลบ้านแซว  ด าเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมท่ีหน่วยงาน
อื่นเป็นผู้จัด และการพัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะท างาน การจัดให้มีพี่เล้ียงในการท างาน การ
มอบหมายงานการหมุนเวียนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็น
ต้น   
  การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพื่อให้การติดตามความส าเร็จ  และความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรท่ีได้
ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องสนับสนุนต่อความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลต าบลบ้านแซว จึงได้มีการก าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ ซึ ่ง
ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จได้ ในการก าหนด 
ตัวช้ีวัดนั้นต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง ส าหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการ
พัฒนาบุคลากร ได้ก าหนดตัวช้ีวัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้ 

 
 
 
 



 
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 

เทศบาลต าบลบ้านแซว  อ าเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย 
 

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2561 2562 2563 

1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในงาน โดยใช้ระบบ
สมรรถนะเป็น
เครื่องมือหลักในการ
บริหารจัดการการ
พัฒนา 

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

1.1 โครงการปรับปรุงความรูค้วามสามารถ
และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาล 
1.2 โครงการจัดท า Development Road 
Mapเพ่ือใช้พัฒนาขา้ราชการทุกสายงาน 
1.3 โครงการพัฒนาขา้ราชการที่อยู่ระหวา่ง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
หลักของเทศบาลต าบลบ้านแซว 
1.5 โครงการฝึกอบรมเสริมสรา้งความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม ่
1.6 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนาองค์กร 
1.7 โครงการพัฒนาบคุลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความส าเร็จของการปรับปรุง 
ความรูค้วามสามารถและทักษะ 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานเทศบาล 
- 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 
 

ทดสอบตามแบบที ่
ก าหนด 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2561 2562 2563 

2. เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
จิตอาสา การเข้าถึง
ประชาชนใหแ้ก่
ข้าราชการทุก
ระดับชั้น 

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

1.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายคุณธรรม 
1.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับเทศบาลต าบล
บ้านแซว ด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล 
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 
 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2561 2562 2563 

3. สร้างภาวะผู้น า
และทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ที่
เข้มแข็งให้แก่
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
ใช้ในการจูงใจ
พัฒนาและ
มอบหมายงาน
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 าปรึกษาเพ่ือจูงใจเพ่ือสร้าง
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 านักปลัด  
เทศบาล 
 

ทดสอบตามแบบที่
ก าหนด 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ 
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 

2561 2562 2563 
4.สร้างวฒันธรรมการ
ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสขุ 

         

 
 
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2561 2562 2563 

5. ส่งเสริม
วัฒนธรรมการ
เรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
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บทที่ 7 
งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 

 
 เทศบาลต าบลบ้านแซว  จะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 
 

  ๑. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
   ๑) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้    9,883,100  บาท 
   ๒) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้  6,350,370บาท 
   ๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
และการโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้   8,465,480
บาท 
   4) แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ต้ังจ่ายไว้  20,461,296  บาท 

  5) แผนงานสาธารณ สุข งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้    1,634,480  บาท 

  6) แผนงานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ต้ังไว้   16,048,274  บาท 

ฯลฯ 
 

 2. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   ๑.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้  10,377,255  บาท 
   ๑.๒ แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้  6,667,889 บาท 
   ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้  8,879,304  บาท 
   1.4  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ต้ังจ่ายไว้  21,484,361  บาท 

  ๑.5 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้  1,716,204 บาท 

  ๑.6 แผนงานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ต้ังแต่  16,850,688 บาท 

ฯลฯ 
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 3. เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
   ๑.๑ แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้  10,896,118  บาท 
   ๑.๒ แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้  7,001,283  บาท 
   ๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา หมวดค่าตอบแทนใช้สอบและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้  9,323,269  บาท 
   1.4  แผนงานการศึกษา  งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา  หมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  ต้ังจ่ายไว้  22,558,579  บาท 

  ๑.5 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวด
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ต้ังจ่ายไว้   1,802,014  บาท 

  ๑.6 แผนงานบริหารท่ัวไป รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ต้ังแต่  17,693,222  บาท 

ฯลฯ 
 

บทที่ 8 
การติดตามและประเมินผล 

 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ท้ังในด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ท่ีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพื่อน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
  เทศบาลต าบลบ้านแซว  ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร  จึงได้ก าหนด
แนวทางในการประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

 

รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจ
ส าคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นส่ิงท่ีจะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายท่ีเทศบาลต าบลบ้านแซว  ต้องการผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านแซว  ให้มีคุณลักษณะตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านแซว  ต้องการ 
โดยแบ่งสมรรถนะเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  
 
 
 



                                             -28- 
 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เป็น Competency ท่ีบุคลากรทุกต าแหน่งภายในมหาวิทยาลัยต้องมี ซึ่งจะเป็น Competency  
ท่ีช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความสามารถหลักของเทศบาลต าบลบ้านแซว ประกอบด้วย 
       1.1) การมุ่งเน้นท่ี ผู้รับบริการ  ความต้ังใจและความพยายามของบุคลากรในการ
ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยความเต็มใจได้อย่างรวดเร็วซึ่ง
ผู้รับบริการอาจเป็นได้ท้ังนักศึกษา บุคคลท่ัวไป และบุคลากรภายในของสถาบัน 
       1.2) ความซื่อสัตย์ คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ที่แสดงออกถึงความ
ซื่อสัตย์ สุจริตในการท างาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ได้แก่การประพฤติปฏิบัติถูกต้อง
เหมาะสมท้ังตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุ่งประโยชน์
ของสถาบันมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
       1.3) การมุ่งมั่นเพื่อบรรลุความส าเร็จ (Achievement Motivation): ความมุ่งมั่นจะ
ปฏิบัติงานให้ดีหรือให้เกินกว่ามาตรฐานท่ีมีอยู่โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาของตนเอง 
หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดขึ้น  อีกท้ังยังรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายท่ียาก โดดเด่น และท้าทาย 
          1.4) ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมท้ังการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการ
ท างาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และหน่วยงาน 
       1.5) การท างานเป็นทีม ความต้ังใจท่ีจะท างานร่วมกับผู้อื่น เป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน
หน่วยงาน หรือสถาบันโดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่ในฐานะหัวหน้าทีม และมีความสามารถใน
การสร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพท่ีดีกับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เป็น Competency ท่ีใช้เฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาล
ต าบลบ้านแซว   เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานตามภาระงานท่ีรับผิดชอบประกอบด้วย 
       2.1) ความรู้และความเข้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ มีความรู้และความเข้าใจในระบบและ
ขั้นตอนการท างาน รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จได้ 
       2.2) ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบ  ทักษะความช านาญท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การแสดงด้วยการกระท าหรือ
คุณลักษณะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
หลักเกณฑ์ของเทศบาล 
       2.4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยค านึงถึงการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด และได้ประโยชน์สูงสุด 
 

รูปแบบที ่2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านแซว   อิงตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณของ
เทศบาล   เป็นส าคัญ 
 
 
 



 

บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแซว 

...................................................... 
  การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแซว
วัตถุประสงค์เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจัดท าแผนฝึกอบรมประจ าปีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานมากท่ีสุด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อการพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลบ้านแซว  จากผลการส ารวจข้อมูลสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
  ผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  47   คน จากท้ังหมด    5  ส่วนราชการ และอีก 1 โรงเรียน
ในสังกัดเทศบาล  (คิดเป็นร้อยละ 100)  มีการกระจายข้อมูลอย่างท่ัวถึงท้ังเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์  
และหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
  ผู้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เป็นพนักงาน  ร้อยละ 63.82  ลูกจ้างประจ าร้อยละ 2
พนักงานจ้างตามภารกิจ ร้อยละ  19   และพนักงานจ้างท่ัวไปร้อยละ  34 
  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้จบปริญญาโท ร้อยละ  19  ระดับปริญญาตรี
ร้อยละ  31  และระดับต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ  2 
  เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานพบว่าร้อยละ  2  อายุงานไม่เกิน 5 ปี ร้อยละ  
23  มีอายุงานระหว่าง  5-8  ปี  ร้อยละ  27  มีอายุงานมากกว่า 10 ปี 
หลักสูตรความต้องการของบุคลากร   
 
  หลักสูตรท่ีมีความต้องการมากท่ีสุดตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือ 
ล าดับ หลักสูตร ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 หลักสูตรด้านความรู้และทักษะของงานในแต่ละต าแหน่ง  
2 หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
3 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีรับผิดชอบ  
4 หลักสูตรด้านการบริหาร  
5 หลักสูตรด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  

 
ระยะเวลาการฝึกอบรม 
  ส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ   50  พอใจท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรท่ี
มีระยะเวลาการฝึกอบรม  5 - 7  วัน  ร้อยละ  20  พอใจในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการฝึกอบรมมากกว่า 15 วัน
ขึ้นไป   ท้ังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบมากกว่าหนึ่งทางเลือก 
 

สถานที่ฝึกอบรม 
  ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ  70 เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมท่ีจังหวัดเชียงราย ร้อยละ  
30  เห็นว่าควรจัดให้มีการฝึกอบรมต่างจังหวัด 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  จากผลการส ารวจความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแซว  จะเป็น
ข้อมูลให้ได้ทราบความต้องการในการเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ  เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ของ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านแซว  ทุกระดับ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อน าข้อมูลท่ีเป็นจริงมา
ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใช้จ่าย การประเมินติดตามผล
การฝึกอบรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อประโยชน์ต่อ
เทศบาล 

…………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก



                       

                                                                                                                       .         

                                                                                       

                                                         ค าสั่งเทศบาลต าบลบ้านแซว 
                                                 ท่ี   83 /๒๕61 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบคุลากร 
--------------------------------------------------------                                                                                                                                          

  ตามประกาศคณะกรรมพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2545 หมวด 14 ส่วนท่ี 4 ข้อ 299 ให้
เทศบาล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
พนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลบ้านแซว และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  จึงขอ
แต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล   ประกอบด้วย  ดังนี ้

1. นายค า   สุปัญโญ     นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแซว               ประธานกรรมการ 
2. นายธีรภาพ   ยาวิชัยป้อง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน                กรรมการ 

                                 ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแซว 
3. นางพัชรียา  สิงห์ธนะ     นักพัฒนาชุมชน รักษาการแทน             กรรมการ 

หัวหน้าส านักปลัด 
4. นายพินัย  ทิพย์ค า  ผู้อ านวยการกองช่าง                               กรรมการ 
5. นางสาวพีรพรรณ  วังมณี นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ                 กรรมการ 

                                  รักษาการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
          6.  นายอินทร  ปัญญาวงค์         หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  รักษาการแทน              กรรมการ 
                                                รักษาการแทน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
 7. นายวัธกร  วงค์ค าฝ้ัน            เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน           กรรมการ 
                                               รักษาราชการแทน  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ           

8. นางวิมลรัตน์   ยาวิชัยป้อง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                         เลขานุการ 
 

          ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณาถึงความจ าเป็นในการพัฒนา  
กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณท่ี
เทศบาลจัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้
เทศบาลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต่อไป 

 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  8  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.   ๒๕61 

                                                   (ลงช่ือ)        
                          (นายค า   สุปัญโญ) 
                           นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแซว 



                                               บันทกึข้อความ 

  

ส่วนราชการ  ส านักปลัด       โทร. 0-5318-1241    โทรสาร. 0-5318-1241 
ท่ี  ชร  58801/   ลงวันที่  8  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2561 
เร่ือง    ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
          2561 - 2563        
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแซว 

        เร่ืองเดิม 

  ตามประกาศคณะกรรมพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไป
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2545 หมวด 14 ส่วนท่ี 4 ข้อ 299 ให้
เทศบาล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม 
อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ข้อเท็จจริง 

  เทศบาลต าบลบ้านแซว จะด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2563 เพื่อใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาลของ
เทศบาลต าบลบ้านแซว และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลบ้านแซว ในการปฏิบัติงาน
ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2545  
หมวด 14 ส่วนท่ี 4 ข้อ 300 จึงขอเสนอให้แต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล 

  1. นายค า   สุปัญโญ  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแซว   ประธานกรรมการ 
  2. นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง  ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน กรรมการ 
                                                                     ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแซว   
                     3. นางพัชรียา  สิงห์ธนะ  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน   รักษาการแทน            กรรมการ 
                                                                                     หัวหน้าส านักปลัด          
  4. นายพินัย  ทิพย์ค า  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
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  5. นางสาวพีรพรรณ  วังมณี  ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
                                                                     รักษาการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง      
  6. นายอินทร  ปัญญาวงค์  ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ                     กรรมการ 
                                                                   รักษาการแทน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
  7. นายวัธกร  วงค์ค าฝ้ัน    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน  กรรมการ 
                                                                  รักษาการแทน  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
  8 .นางวิมลรัตน์   ยาวิชัยป้อง  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล   เลขานุการ 
          ข้อกฎหมาย 
 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2545 หมวด 14 ส่วนท่ี 4 

 ข้อ 288 ,289 ,290 ,291 และข้อ 299  
 เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2545 เห็นควร ลงนามในค าส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2563  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ 
            

                                              (ลงช่ือ)..................................................                                                                                                    
                                                      (นางมลรัตน์   ยาวิชัยป้อง) 
                                                           นักทรัพยากรบุคคล  
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัด 
........................................................................................................................................................ 

 (ลงช่ือ)......................................... 
    นางพัชรียา  สิงห์ธนะ  รักษาการแทน 

    หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
ความเห็นปลัดฯ 
.............................................................................................................................................................. 

 (ลงช่ือ)......................................... 
      (นายธีรภาพ   ยาวิชัยป้อง) 

        รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแซว 

ความเห็นนายกเทศมนตรีฯ 
............................................................................................................................................................................. 

 (ลงช่ือ).................................. 
     (นายค า     สุปัญโญ) 

     นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแซว 



บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ  (2561 – 2563) 

เมื่อวันท่ี  9  กุมภาพันธ์  2561  เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านแซว 

................................................................. 
    ผู้มาประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1. นายค า    สุปัญโญ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแซว                      ประธานกรรมการ        
2. นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน                     กรรมการ 

ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแซว 
 

3. นางพัชรียา  สิงห์ธนะ รักษาการแทน  นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ             กรรมการ 
รักษาการแทน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 

4. นายพินัย    ทิพย์ค า ผู้อ านวยการกองช่าง                                         กรรมการ   
5. นางสาวพีรพรรณ  วังมณี นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ                      กรรมการ 

รักษาการแทน  ผู้อ านวยการกองคลัง  
 

6. นายอินทร  ปัญญาวงค์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  
รักษาการแทน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

 

7. นายวัธกร  วงค์ค าฝ้ัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนช านาญงาน                กรรมการ 
รักษาการแทน  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ         

 

8. นางวิมลรัตน์  ยาวิชัยป้อง นักทรัพยากรบุคคล                                         เลขานุการ  
 
เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ       ตามประกาศคณะกรรมพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์ และ                 
                               เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2545 
                               หมวด 14 ส่วนท่ี 4 ข้อ 299 ให้เทศบาล จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
                               เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทัศนคติท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ 
                               หน้าท่ีราชการในต าแหน่งนัน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ 
                               พัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลต าบลบ้านแซว และเป็นเครื่องมือในการ                            
                               บริหารงานบุคคลของคณะผู้บริหาร  
รักษาราชการแทน 
ปลัดเทศบาล       ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องก าหนดตามกรอบของแผน   
                               แม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)  
                               ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนกังานเทศบาล ตามกรอบของแผน 
                               อัตราก าลังของเทศบาล  เพื่อพัฒนาบคุลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นท่ีจะ 
                               เป็นคนดี มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเองให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกต้อง   
                               มีทักษะในการใช้ความคิด  
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                               การบริหารและการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิผล  มุ่งมั่นท่ีจะเข้าใจและตระหนักรู ้
                               ในคุณค่าของตนเอง  และคุณค่าของผู้อื่น  
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ   ตามประการคณะกรรมพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ 
   เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน   
   2545 หมวด 14  กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ส่วนท่ี 4 การพัฒนา 
   พนักงานเทศบาล ข้อ 299 ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
   เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติ 
   หน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้น  ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
      

รักษาราชการแทนปลัด    ฉะนั้น  ต่อไปนี้ ถ้าใครจะไปอบรม ต้องไปอบรมหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับต าแหน่ง   
                               หน้าท่ีการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  และถ้าไปอบรมมาแล้วจะต้องกลับมาท าสรุปการ 
                               อบรม  และต้องน าไปใช้ในการปฏิบัติราชการในหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง 
                               ด้วย และเรื่องงบประมาณท่ีจะไปอบรม มีไม่มากนัก ใครท่ีได้ไปอบรมมาบ้างแล้ว 
   ก็ต้องสลับสับเปล่ียนให้เพื่อนร่วมงานต าแหน่งอื่น ๆ ได้ไปอบรมบ้าง  ให้ไปอบรม  
                               ตามแผนพัฒนาบุคลากร  ให้ไปอบรมตามหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการท่ีตนเองปฏิบัติ 
                               จริง ๆ เมื่ออบรมเสร็จให้กลับมารายงาน  และสรุปผลการอบรมให้เพื่อร่วมงานได้ 
                               รับทราบในห้องประชุมด้วย 
 

มติท่ีประชุม  - มีมติเห็นว่า  ต่อไปนี้พนักงานเทศบาลต้อง  ไปอบรมตามหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ใน  
                               แผนพัฒนาบุคลากร   เพื่อท่ีจะได้น าความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีดี มาใช้ในการ 
                               ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต าแหน่งนั้น  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ประธานฯ  ให้เลขานุการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ 
ประธานฯ  มีกรรมการท่านใดมีเรื่องท่ีจะเสนออีกหรือไม่   ขอเชิญครับ 
ท่ีประชุม  - ไม่มี – 
ประธานฯ  เมื่อไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่าน และขอปิดการประชุมไว้เพียงเท่านี้ 
ปิดประชุม  เวลา  12.30  น. 
 
     (ลงช่ือ)                                 ผู้จดบันทึกการประชุม 
             (นางวิมลรัตน์   ยาวิชัยป้อง) 
                             นักทรัพยากรบุคคล 
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     (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายธีรภาพ  ยาวิชัยป้อง) 
                 รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
                                                            ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแซว 
 
 
     (ลงช่ือ)    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                (นายค า    สุปัญโญ) 
           นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแซว   
 


