
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลต าบลป่าติ้ว 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
  

 

 

เทศบาลต าบลป่าติ้ว 

อ าเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร 
 



 

 

ค าน า 
  แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลป่าติ้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖      

เป็นแผนที่เกิดขึ้นตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร (ก.ท.จ.ยโสธร) ลงวันที่ 
๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงาน
เทศบาล ซึ่งก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้ นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  ในการด าเนินการจัดท าได้จัดท าให้สอดคล้องกับบุคลากรตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ของเทศบาลต าบลป่าติ้ว และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากรฝ่ายบริหาร    
ฝ่ายการเมืองของเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลต าบล
ป่าติ้วโดยค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจอันเป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่
กฎหมายก าหนด เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ   
ทัศนีติที่ดี คุณธรรมจริยธรรมในชีวิตประจ าวันและการท างาน การปรับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะ) โดยในการจัดท าได้มีการศึกษารวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าแผนได้แก่ ประวัติ
การฝึกอบรม มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง การส ารวจความต้องการฝึกอบรม ตลอดจนข้อสรุปจากการ
ติดตามประเมินผลการฝึกอบรมของบุคลากร เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดแก่บุคลากรเทศบาลต าบลป่าติ้ว 

  แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลป่าติ้ว เป็นเครื่องมือในการน าทิศทางการพัฒนา
บุคลากรภายใต้การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา หลักสูตร 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ และวิธีการติดตามประเมินผล  ซึ่งผลของการวางแผนพัฒนาดังกล่าวจะ
น าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป  

 
 

       เทศบาลต าบลป่าติ้ว   
      
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
                       หน้า  
บทที่ ๑  บทน า 
  ๑.๑ หลักการและเหตุผลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร                               ๑ 
  ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร                                ๖ 
  ๑.๓ ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร                               ๖ 
  ๑.๔ ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร                     ๗ 

บทที่ ๒  ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรเทศบาลต าบลป่าติ้ว 
  ๒.๑ ข้อมูลการศึกษาของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง                    ๘          
  ๒.๒ ข้อมูลข้าราชการตามกรอบอัตราก าลังและการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน            ๘              
           ๒.๓ กรอบอัตราก าลังข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ    ๘ 
                 เทศบาลต าบลป่าติ้ว (ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)                                  

บทที่ ๓  การวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากรเทศบาลต าบลป่าติ้ว 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลป่าติ้ว           ๑๐ 

  ๓.๒ การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของบุคลากรเทศบาลต าบลป่าติ้ว             ๑๓ 
  ๓.๓ การวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการและความคาดหวังในการพัฒนาของบุคลากร  ๑๕ 
        เทศบาลต าบลป่าติ้ว                                                             
  ๓.๔ วสิัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย            ๑๖ 

บทที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลป่าติ้ว     ๑๘ 

บทที่ ๕  แผนการพัฒนาและการติดตามประเมินผล  
  ๕.๑ หลักสูตรการพัฒนา/วิธีการพัฒนาและงบประมาณ           ๓๐ 
        ๕.๑.๑ หลักสูตรการพัฒนา                                
        ๕.๑.๒ วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา                              
        ๕.๑.๓ ขั้นตอน โครงการ/หลักสูตร และงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา              
  ๕.๒ การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล       ๓๓ 
        ๕.๒.๑ การตรวจสอบ                                                                        
        ๕.๒.๒ การติดตาม                                       

        ๕.๒.๓ การประเมินผล        
     

ภาคผนวก 
 - รายละเอียดการอบรมของสมาชิกสภาเทศบาลต าบลป่าติ้ว 
 - รายละเอียดการอบรมตามต าแหน่งพนักงานเทศบาลต าบลป่าติ้ว 
  



 
บทท่ี ๑ 
บทน ำ๑ 

๑.๑ หลักกำรและเหตุผลกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร  
๑.๑.๑ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  

      พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๑๑ ระบ ุดังนี้  

    “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน่ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”  

     “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศ  
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้  ตั้งแต่อดีตจน
ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน่ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ก่าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

     ๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง  
     ๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  
     ๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา                 
มีความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม  
       ๔. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  
เพ่ือการน่ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 

๑.๑.๒  พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   
          มาตรา ๑๓ คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีอ่านาจหน้าที่ก่าหนดหลักเกณฑ์และด่าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาลนั้น ในเรื่องดังต่อไปนี้ (๕) ก่ากับ ดูแล ตรวจสอบ และน่าและชี้แจง 
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่พนักงานเทศบาล  และการด่าเนินการตาม (๕) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
  การบริหารงานบุคคลในเทศบาล มาตรา ๒๓ ให้น่าความในมาตรา ๑๓ มาใช้บังคับกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลโดยอนุโลมทั้งนี้ โดยให้การใช้อ่านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวเป็นอ่านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักเทศบาล หรือ
นายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณี 
 
 
 
 



 
๑.๑.๓ ประกำศ ก.ท.จ.ยโสธร  

          ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยโสธร ลงวันที่ ๒๖  พฤศจิกายน ๒๕๔๕  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  

ส่วนที่ ๔  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ได้ก่าหนดการพัฒนาพนักงานเทศบาลในส่วนที่ส่าคัญ
ที่ได้น่ามาเป็นหลักการในการจัดท่าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ดังนี้ 
  ข้อ ๒๘๘ ให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานเทศบาล     
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท 
และหน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประชุมและแนวทางปฏิบัติตน
เพ่ือเป็นข้าราชการที่ด ี
  ข้อ ๒๘๙ การพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามข้อ ๒๘๘ ต้องก่าหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการเป็นพนักงานเทศบาลทุกคน ให้ได้รับการด่าเนินการพัฒนาและต้องด่าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรที่ ก.ท. ก่าหนด ดังนี้ 
  ๑) หลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
  ๒) บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์     
ทรงเป็นประมุข 
  ๓) แนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นพนักงานทั่วไป 
  ๔) ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการส่าหรับพนักงานบรรจุใหม่ และการพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบ 
  หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ่าเป็นในการพัฒนาของ
แต่ละเทศบาลก็ให้กระท่าได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะด่าเนินการจะต้องใช้หลักสูตร ที่ ก.ท. ก่าหนดเป็นหลักสูตรหลัก 
และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ่าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป 
  ข้อ ๒๙๐ การพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้ เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พัฒนาอ่ืน ๆ ได้ เช่น การพัฒนาโดยการปฐมนิเทศ การพัฒนาในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การพัฒนา
โดยผู้บังคับบัญชา การฝึกภาคสนาม การพัฒนาเฉพาะด้าน 
  ข้อ ๒๙๑ การพัฒนานี้ อาจกระท่าได้โดยส่านักงาน ก.ท. ส่านักงาน ก.ท.จ. เทศบาลต้นสังกัด 
หรือส่านักงาน ก.ท. ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่านักงาน ก.ท.จ. หรือเทศบาลต้น
สักกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืนก็ได้ 
  ข้อ ๒๙๒ การพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ให้ด่าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) การปฐมนิเทศ ให้กระท่าก่อนมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติก่อนการบรรจุเข้ารับราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนา ที่ให้เป็นไปตามหลักสูตรที่ก่าหนดตามข้อ ๒๘๙ 
  (๓) การเลือกวิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือ หลายวิธีการ
ควบคู่กันไป แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละเทศบาล เช่น การงบประมาณ สื่อการฝึกอบรม วิทยากร 
ระยะเวลา ก่าลังคนที่รับผิดชอบการฝึกอบรม และก่าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรม 
  (๔) ประเมินและติดตามผลการพัฒนา โดยประเมินความรู้และทักษะตลอดจนทัศนคติของ           
ผู้เข้ารับการพัฒนา และติดตามการน่าผลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ข้อ ๒๙๓ การด่าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่นี้ ควรกระท่าภายในระยะเวลาที่
พนักงานเทศบาลผู้นั้นยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ข้อ ๒๙๔ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะท่าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
  ข้อ ๒๙๕ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาที่เพ่ิ งย้ายหรือโอนมาด่ารง
ต่าแหน่ง ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน 
  ข้อ ๒๙๖ การพัฒนาผู้ ใต้บั งคับบัญชานั้น ผู้บั งคับบัญชาอาจเป็นผู้ด่ า เนินการเอง                 
หรือมอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมด่าเนินการ โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธีการฝึกอบรมหรือวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ โดยพิจารณาด่าเนินการตามความจ่าเป็นในการ
พัฒนาจากการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงาน การจัดท่าแผนพัฒนารายบุคคลหรือข้อเสนอของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเอง 
  ข้อ ๒๙๗ การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ 
  (๑) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ 
  (๒) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต่าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ                 
ในการปฏิบัติงานของต่าแหน่งหนึ่งต่าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
  (๓) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารคน เช่น                 
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน 
  (๔) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การท่างาน การสื่อความหมาย                
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย 
  (๕) ด้านคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ งาน 
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
  ข้อ ๒๙๘ ขั้นตอนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา แบ่งได้ ดังนี้ 
  (๑) การเตรียมการและการวางแผน ให้กระท่าดังนี้ 
   (ก) การหาความจ่าเป็นในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคน หมายถึง การศึกษา
วิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง จึงจะปฏิบัติงานได้ส่าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก่าหนดไว้ 
   (ข) ประเภทของความจ่าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปการปฏิบัติงาน ด้านความรู้       
และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต่าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  (๒) การด่าเนินการพัฒนา ให้กระท่าดังนี้ 
   (ก) การเลือกวิธีพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาที่เหมาะสม เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาจากการหาความจ่าเป็นในการพัฒนาแล้ว ผู้บังคับบัญชาควรน่าข้อมูล
เหล่านั้นมาพิจารณาก่าหนดกลุ่มเป้าหมาย และเรื่องที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจ่าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ได้แก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่สมควรจะได้รับการพัฒนามีใครบ้าง และแต่ละคนสมควรจะได้รับการพัฒนาในเรื่องอะไร 
ต่อจากนั้นก็เลือกวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย อาจเป็นวิธีการที่ด่าเนินการได้ในขณะปฏิบัติงาน 
เช่น การสอนงาน การสับเปลี่ยนงาน การให้ค่าปรึกษา หรืออาจเป็นวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ เช่น การฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
   (ข) วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสามารถพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
เลือกใช้วิธีการพัฒนาได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน การมอบหมายงาน การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่  
การรักษาราชการแทนหรือรักษาการในต่าแหน่ง การส่งไปศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
การสัมมนา เป็นต้น 
  (๓) ขั้นการทดลองปฏิบัติ ให้กระท่าดังนี้ 
  (ก) ให้ทดลองปฏิบัติ โดยเริ่มต้นจากงานที่ง่าย ๆ ก่อน แล้วค่อยให้ท่างานที่ยากขึ้นตามล่าดับ 



 
  (ข) ให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนถึงเหตุผลและขั้นตอนวิธีการท่างาน เพ่ือตรวจสอบดูว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจและเรียนรู้วิธีการท่างานมากน้อยเพียงใด 
  (ค) ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน โดยควรค่านึงถึงสิ่งเหล่านี้ด้วย 
คือ หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ให้ยกย่องชมเชยก่อนที่จะแก้ข้อผิดพลาด ให้ผู้เข้ารับการสอนแก้ไขข้อผิดพลาด
ด้วยตนเอง อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดให้เกินขอบเขต อย่าแก้ไขข้อผิดพลาดต่อหน้าผู้อ่ืน และอย่าด่วนต่าหนิ               
ผู้เข้ารับการสอนเร็วเกินไป 
  (ง) กระตุ้นและให้ก่าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือให้มีก่าลังใจและมีความเชื่อมั่นในตัวเอง                
ที่จะเรียนรู้งานต่อไป 
  (จ) ให้ด่าเนินการสอนต่อไปเรื่อย ๆ จนแน่ใจได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานนั้นได้ถูกต้องจึงยุติการสอน 
  (๔) ขั้นตอนติดตามผลให้กระท่าดังนี ้
  (ก) มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
  (ข) เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ ในกรณีที่มีปัญหา 
  (ค) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อย ๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อ
ผู้บังคับบัญชาแน่ใจว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้อย่างถูกต้อง 
  (ง) แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดี 
และส่วนที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้              
การปฏิบัติงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
  ข้อ ๒๙๙ ให้เทศบาล จัดท่าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติที่ด ีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะท่าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ในการจัดท่าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก่าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. ก่าหนด โดยให้ก่าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา ๓ ปี 
ตามกรอบของแผนอัตราก่าลังของพนักงานเทศบาลนั้น 
  ข้อ ๓๐๐ ในการจัดท่าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท่าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 
  (๑) นายกเทศมนตรี    เป็นประธานกรรมการ 
  (๒) ปลัดเทศบาล     เป็นกรรมการ 
  (๓) ผู้อ่านวยการส่านักปลัด ผู้อ่านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน เป็นกรรมการ 
  (๔) หัวหน้าส่านักปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ข้อ ๓๐๑ แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  (๑) หลักการและเหตุผล 
  (๒) เป้าหมายการพัฒนา 
  (๓) หลักสูตรการพัฒนา 
  (๔) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด่าเนินการพัฒนา 
  (๕) งบประมาณในการด่าเนินการพัฒนา 
  (๖) การติดตามและประเมินผล 
  ข้อ ๓๐๒ หลักการและเหตุผลในการจัดท่าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ่าเป็นใน           
การพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ่าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานเทศบาลต่าแหน่งต่าง 
ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะต่าแหน่งตามที่ก่าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก่าลังของเทศบาล ตลอด
ทั้งความจ่าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต่าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและจริยธรรม 



 
  ข้อ ๓๐๓ เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก่าหนดให้มีความชัดเจน และ
ครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และต่าแหน่งตามแผนอัตราก่าลังของเทศบาลทุกต่าแหน่ง โดยก่าหนดให้
พนักงานเทศบาลต้องได้รับ การพัฒนาทุกต่าแหน่งภายในรอบระยะเวลา ๓ ปีของแผนกาพัฒนาพนักงาน
เทศบาล 
  ข้อ ๓๐๔ หลักสูตรการพัฒนา ส่าหรับพนักงานเทศบาลแต่ละต่าแหน่งต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
  (๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  (๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต่าแหน่ง 
  (๔) หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  ข้อ ๓๐๕ วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลด่าเนินการเอง หรืออาจมอบหมาย
ส่านักงาน ก.ท. ส่านักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมด่าเนินการ หรือด่าเนินการร่วมกับส่านักงาน ก.ท. 
ส่านักงาน ก.ท.จ. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ ได้                       
ตามความจ่าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้ 
  (๑) การปฐมนิเทศ 
  (๒) การฝึกอบรม 
  (๓) การศึกษา หรือดูงาน 
  (๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
  (๕) การสอนงาน การให้ค่าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
  ระยะเวลาด่าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก่าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
รับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 
  ข้อ ๓๐๖ งบประมาณในการด่าเนินการพัฒนา เทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณส่าหรับการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจน แน่นอน เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ข้อ ๓๐๗ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา เทศบาลต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือให้ทราบถึงความส่าเร็จของการพัฒนา ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ข้อ ๓๐๘ ให้เทศบาลจัดท่าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามข้อ ๒๙๙ แล้วเสนอให้ 
ก.ท.จ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจ่าเป็นในการพัฒนา 
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา งบประมาณที่
เทศบาลจัดสรรส่าหรับการพัฒนา เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้เทศบาลประกาศให้บังคับเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต่อไป 
  เมื่อครบก่าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ๓ ปี แล้ว ให้เทศบาล
ด่าเนินการจัดท่าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตาม ข้อ ๒๙๙ เป็นระยะเลา ๓ ปีในรอบถัดไป ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามระยะเวลาของแผนอัตราก่าลังของเทศบาลด้วย 
  ข้อ ๓๐๙ ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามข้อ ๓๐๘ หาก ก.ท.จ. เห็นว่าแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาลยังไม่เหมาะสม ให้เทศบาลด่าเนินการปรับปรุงแผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวตาม
ความเห็นของ ก.ท.จ.  



 
  ข้อ ๓๑๐ ให้ ก.ท.จ. ตรวจสอบและก่ากับดูแลให้เทศบาลด่าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ได้ประกาศใช้บังคับนี้ ทั้งนี้ เทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้
สามารถด่าเนินการตามแผนการพัฒนาข้าราชการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศฯ  นอกเหนือจาก    
การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่สังกัดและตามกระบวนการในการท่างานต่าง ๆ โดยปกติแล้ว จึงได้
จัดท่าแผนพัฒนาบุคลากรขึ้น โดยจัดท่าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก่าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓) ของเทศบาล และจัดท่าให้ครอบคลุมถึงบุคลากรฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ่า  และพนักงานจ้างของเทศบาล  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
 ๑) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก่าหนดทิศทางการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้มีความชัดเจนและเป็นระบบ  

๒) เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน สอดคล้อง เชื่อมโยง และเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วม             
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงาน  

๓) เพ่ือสร้างกระบวนการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการการท่างานของบุคลากรให้มีปฏิสัมพันธ์    
ระหว่างกัน 

 ๔) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะ             
ของงานแต่ละต่าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และหลักสูตรด้านการปรับพฤติกรรม              
การปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  

๕) เพ่ือให้บุคลากรเทศบาลได้รับการพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรในหนึ่งปีงบประมาณ  เกี่ยวกับ
หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้
ทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต่าแหน่ง หลักสูตรด้านการบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม และ
หลักสูตรด้านการปรับพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  

๖) เพ่ือเป็นแนวทางส่าหรับการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ โดยไม่ให้กระทบต่อ
การปฏิบัติงานของส่วนราชการ รวมทั้งสามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับ
งบประมาณขององค์กร 

๗) เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้ทราบถึง
ความส่าเร็จของการพัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ                      
การพัฒนา                                                                   

๑.๓ ขอบเขตและแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำบุคลำกร 
๑.๓.๑ กำรเตรียมกำรและกำรวำงแผน  
     ๑) แต่งตั้งคณะท่างานเพ่ือด่าเนินการจัดท่าแผนพัฒนาบุคลากร  
     ๒) พิจารณาเหตุผลและความจ่าเป็น ในการพัฒนาโดยการศึกษาวิเคราะห์ดูว่าผู้ใต้บังคับบัญชา             

แต่ละคนสมควรจะต้องได้รับการพัฒนาด้านใดบ้าง  จึงจะปฏิบัติงานได้ส่าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ                     
และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก่าหนดไว้  

     ๓) ก่าหนดประเภทของความจ่าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้           
และทักษะเฉพาะของงานตามมาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว                   
และด้านคุณธรรมจริยธรรม  

๑.๓.๒ กำรด ำเนินกำรพัฒนำ  
     ๑) การเลือกพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม ประเด็นการพัฒนาและภารกิจที่จ่าเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา      



 
        ๒) เลือกแนวทางการพัฒนา อาจจัดท่าเป็นโครงการที่ด่าเนินการเอง หรือร่วมด่าเนินโครงการ              
กับส่วนราชการ หรือเอกชนที่มีความรู้ความช่านาญ  

๑.๔ ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร 
           ๑) ใช้เป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการด่าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ              
และมีการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่เทศบาลก่าหนด  

     ๒) ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
     ๓) บุคลากรทุกต่าแหน่งได้รับการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน  
     ๔) สามารถพัฒนาการท่างานของบุคลากรในสังกัดเทศบาลต่าบลป่าติ้วทุกต่าแหน่งให้มีความรู้ 

ทักษะ และทัศนะคต ิเกิดประสิทธิภาพท่างานให้องค์กรต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี ๒ 

ข้อมูลพื้นฐำนของบุคลำกรเทศบำลต ำบลป่ำติว้ 
๒.๑ ข้อมูลกำรศึกษำของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง 

ระดับการศึกษา ข้าราชการ (คน) ลูกจ้างประจ่า (คน) พนักงานจ้าง (คน) รวม 
ปริญญาเอก - - - - 
ปริญญาโท 7 - 1 8 
ปริญญาตรี 12 - 9 21 
ปวส./อนุปริญญา ๑ - ๕ ๖ 
ต่่ากว่า ปวส. - - ๑2 ๑2 
รวม 20 - 27 ๔๗ 

** ข้อมูล ณ วันที่  30  ตุลำคม ๒๕๖3  
๒.๒  ข้อมูลข้ำรำชกำรตำมกรอบอัตรำก ำลังและกำรฝึกอบรมควำมรู้ในสำยงำน 

 
ล่าดับที่ 

 
ต่าแหน่ง 

จ่านวน 
ตามกรอบ

อัตราก่าลัง (คน) 

จ่านวน 
ที่ได้รับการ 

อบรมแล้ว (คน) 

จ่านวน 
ที่ยังไม่ได้รับ 

การอบรม (คน) 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
12 
13 
14 
15 
16 

นักบริหารงานท้องถิ่น 
นักบริหารงานทั่วไป 
นักบริหารงานการคลัง 
นักบริหารงานช่าง 
นักบริหารงานสาธารณสุข 
นักบริหารงานการศึกษา 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
นักวิชาการสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานป้องกัน 
นายช่างโยธา 
ครู  

๑ 
๒ 
๒ 
2 
2 
2 
๑ 
๑ 
1 
1 
1 
1 
3 
๑ 
1 
5 

๑ 
๒ 
1 
๑ 
๑ 
- 
๑ 
๑ 
1 
1 
- 
- 
2 
๑ 
- 
๔ 

- 
- 

1 (ว่าง) 
1 (ว่าง) 
1 (ว่าง) 
2 (ว่าง) 

- 
- 
- 
- 

1 (บรรจุ) 
1 (รับโอนย้าย) 

1 
- 

1 (ว่าง) 
1 (ว่าง) 

 รวมทั้งสิน 27 ๑7 10 
๒.๓  กรอบอัตรำก ำลังข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลป่ำติ้ว  
      (ตำมแผนอัตรำก ำลัง ๓ ปี ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) 
  ตามกรอบอัตราก่าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6) ได้ก่าหนดกรอบอัตราก่าลัง
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต่าบล
ป่าติ้ว พร้อมทั้งการเปรียบเทียบสถิติปริมาณงานที่เกิดขึ้นแต่ละส่วนราชการ การเปรียบเทียบปริมาณงานที่เกิด
ขึ้นกับเวลาที่ใช้เพ่ือประกอบการก่าหนดจ่านวนข้าราชการที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ  อีกทั้งการเปรียบเทียบ
อัตราก่าลังของเทศบาลต่าบลป่าติ้วกับเทศบาลอ่ืน พร้อมทั้งในการก่าหนดต่าแหน่งได้วิเคราะห์เกลี่ยอัตราก่าลัง
ที่ว่างและด่าเนินการจัดท่าแผนอัตราก่าลัง โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง ตามแผนภูมิ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและกรอบอัตราก่าลัง ดังนี้ 



 
แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร ของเทศบำลต ำบลป่ำติ้ว 

 

 ปลัดเทศบำล 
        นักบริหารงานท้องถิ่น 

  ระดับกลาง 
 
 

 
 
 

      ส ำนักปลัดเทศบำล     กองคลัง      กองช่ำง       กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม        กองกำรศึกษำ  
       หัวหน้าส่านักปลัด                 ผู้อ่านวยการกองคลัง                ผู้อ่านวยการกองช่าง        ผู้อ่านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          ผู้อ่านวยการกองการศึกษา 
      นักบริหารงานท่ัวไป                   นักบริหารงานการคลัง                     นักบริหารงานช่าง        นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม             นักบริหารงานการศึกษา 
             ระดับต้น                                      ระดับต้น                                     ระดับตน้                                             ระดับต้น             ระดับต้น 
 
    

 ฝ่ำยอ ำนวยกำร                        ฝ่ำยบริหำรงำนกำรคลัง                  ฝ่ำยแบบแผนและก่อสร้ำง                   ฝ่ำยบริหำรงำนสำธำรณสุข       ฝ่ำยส่งเสริมกำรศึกษำ  
  หัวหน้าฝ่ายอ่านวยการ                      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง               หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง            หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข                       ศำสนำและวัฒนธรรม 

 นักบริหารงานท่ัวไป                           นักบริหารงานการคลัง               นักบริหารงานช่าง                  นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม               หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  
        ระดับต้น                                         ระดับต้น                                         ระดับต้น                                       ระดับต้น                                         ศาสนาและวัฒนธรรม 

-งานการเจ้าหน้าท่ี -งานการเงินและบัญชี -งานวิศวกรรมโยธา -งานบริการสาธารณสุข  นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน้ 
-งานนิติการ -งานพัสดุและทรัพย์สิน -งานส่ารวจและออกแบบ -งานส่งเสริมสาธารณสุข -งานบริหารการศึกษา 
-งานแผนงานและงบประมาณ -งานระเบียบการคลัง -งานควบคุมอาคาร -งานรักษาความสะอาด -งานส่งเสริม กีฬาและนันทนาการ 
-งานกิจการสภา -งานสถิติการคลัง -งานผังเมือง -งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อม -งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
-งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม    -งานการศาสนา 
-งานการเลือกตั้ง    -งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

   -งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ 
-งานบริหารงานท่ัวไป   -งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
-งานทะเบียนราษฎร  -งานบริหารงานท่ัวไป -งานสาธารณูปโภค  -งานบริหารงานท่ัวไป  

 -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -งานพัฒนารายได้ -งานก่อสร้างและซ่อมบ่ารุง  -งานส่งเสริมสุขภาพ -งานบริหารงานท่ัวไป 
 -งานรักษาความสงบเรียบร้อย -งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน -งานปรับปรุงภูมิทัศน์  -งานวิชาการและการประเมินผล -งานกิจการโรงเรียนและการศึกษาปฐมวัย 
 -งานประชาสัมพันธ์ -งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ -งานบริหารงานท่ัวไป  -งานบริการทางการแพทย์ -งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 -งานสวัสดิการสังคม    -งานสนับสนุนบริการทางการแพทย์ -งานบริหารงานบุคคลถานศึกษาและ 
 -งานสังคมสงเคราะห์    -งานป้องกันและควบคุมโรค   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     -งานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

(นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปก./ชก.) 

 

 

-งานตรวจสอบภายใน 

 



 
บทท่ี ๓ 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพของบุคลำกรเทศบำลต ำบลป่ำติ้ว 
๓.๑ ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลป่ำติ้ว 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต่าบลป่าติ้ว              
(พ.ศ. ๒๕๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์  
"เทศบำลต ำบลป่ำติ้ว ชุมชนน่ำอยู่ น ำสู่กำรผลิตเกษตรอินทรีย์อย่ำงย่ังยืน"  

๓.๑.๒  ยุทธศำสตร์  
๑. ส่งเสริมภาคการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้่า และโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน  
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การค้าและการท่องเที่ยว  
๓. การบริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๓.๑.๓  เป้ำประสงค์   
๑.   ประชาชนในเขตเทศบาลท่าการเกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
๒.  เทศบาลมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
๓.  ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพดีถ้วนหน้าและได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
๔.  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
๕.  ไม่มีปัญหายาเสพติดในชุมชน 

  ๖.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๗.  ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง 

  ๘.  ผู้ประกอบการค้าและบริการมีความสามารถในการแข่งขันและการลงทุน 
๙.  ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ ให้คงอยู่สืบไป 
๑๐ .  เทศบาลมี ร ะบบการบริ ห า รจั ดการองค์ ก รที่ ดี  มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  โปร่ ง ใ ส                            

ตรวจสอบได้ บุคลากรมีคุณภาพ 
๑๑. การศึกษาได้มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
๑๒. ประชาชนเข้าใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ 
๑๓. เทศบาลมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๓.๑.๔ ตัวช้ีวัด  
๑.  ร้อยละของจ่านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลท่าการเกษตรเกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ ๕)  
๒.  เทศบาลมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง   
๓.  ร้อยละของประชาชนในเขตเทศบาลที่สุขภาพดีถ้วนหน้าและได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง 

ร้อยละ ๑๐๐  
๔.  ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง (ร้อยละ ๑๐๐)   
๕.  ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการด่าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ร้อยละ  ๘๐ 
  ๖.  ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด่าเนินงานด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  (ร้อยละ ๘๐) 

๘.  ร้อยละของกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มี
ความมั่นคง  (ร้อยละ ๒๐) 



 
  ๙.  ร้อยละของผู้ประกอบการค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการ
แข่งขันและการลงทุน  (ร้อยละ ๑๐๐) 

๑๐. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด่าเนินงานด้านการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ร้อยละ ๘๐)  

๑๑.  ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล (ร้อยละ๘๐)  
๑๒.  ร้อยละของจ่านวนเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานขั้น

พ้ืนฐาน (ร้อยละ ๑๐๐) 
๑๓.  ร้อยละของจ่านวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เขามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น(ร้อยละ ๕) 
๑๔.  ร้อยละของครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้นทาง  

(เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕ ต่อปี) 
๓.๑.๕ ค่ำเป้ำหมำย  

๑.  จ่านวนครัวเรือนในเขตเทศบาลท่าการเกษตรเกษตรอินทรีย์   
๒.  เทศบาลมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง   
๓.  ประชาชนในเขตเทศบาลที่สุขภาพดีถ้วนหน้าและได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง   
๔.  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง     
๕.  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด่าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

  ๖.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด่าเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน   

๘.  กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี ในเขตเทศบาลที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง   
  ๙.  ผู้ประกอบการค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการแข่งขันและการลงทุน   

๑๐. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด่าเนินงานด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

๑๑.  ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาล   
๑๒.  จ่านวนเด็กและเยาวชนได้รับการเรียนรู้ทักษะชีวิตตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน  
๑๓.  ร้อยละของจ่านวนประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เขามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๔.  ร้อยละของครัวเรือนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายตั้งแต่ต้นทาง   

๓.๑.๖ กลยุทธ์ 
   ๑.  ส่งเสริมการท่าการเกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

๒.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การคมนาคมขนส่งและการผังเมือง 
  ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข 
  ๔.  พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 

๕.  ส่งเสริมสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
๖.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
๗.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
๘.  ส่งเสริม สนับสนุน การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   ๑๐.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการค้าและบริการให้มีความสามารถในการแข่งขันและการลงทุน 
  ๑๑.  ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี วิถีอีสาน 
  ๑๒.  สร้างระบบบริหารจัดการองค์กรที่ดี  มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน บุคลากรมีคุณภาพ 



 
  ๑๓.  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 

๑๔.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และทั่วถึง 
   ๑๕.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม 
   ๑๖.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมทั้ง
มลพิษต่าง ๆ 

๓.๑.๗ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
๑.  พัฒนาการเกษตรสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน 
๒.  การพัฒนาชุมชนให้มีความน่าอยู่ เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้  
๓.  การสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน 
๔.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๕.  ส่งเสริม อนุรักษ์  ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
๖.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
๗.  พัฒนาระบบการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
๘.  พัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงตนเอง 
๙.  การก่าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะ สิ่งแวดล้อมมีความอย่างยั่งยืน 

๓.๑.๘ แผนงาน 
  ๑. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓. แผนงานการศึกษา 
  ๔. แผนงานสาธารณสุข 
  ๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖.  แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  ๘. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๙.  แผนงานการอุตสาหกรรมและการโยธา 
  ๑๐.  แผนงานการเกษตร 
  ๑๑.  แผนงานการพาณิชย์ 
  ๑๒. แผนงานงบกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓.๒ กำรวิเครำะห์จุดอ่อนจุดแข็งของบุคลำกรเทศบำลต ำบลป่ำติ้ว 
 กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อม (SWOT Analysis)  
  เทศบาลต่าบลป่าติ้ว ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการ การพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของบุคลากร โดยใช้ SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน (จุดแข็ง 
จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส อุปสรรค)  ที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต่าบลป่าติ้ว ดังนี้ 
 
จุดแข็ง (Strength - S) 
 (๑) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต า ม ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ผ ล ง า น  ( Performance 
Management) ซึ่ ง เป็นกระบวนการด่าเนินการ             
อย่างเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการบรรลุเป้าหมาย โดยการเชื่อมโยง
เป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร 
หน่วยงาน และระดับบุคคลเข้าด้วยกัน และมีแบบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ ก.ท.ก่าหนด             
มีการประเมินทั้งในส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงาน           
และส่ วนของพฤติ ก ร รมกา รปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 
(สมรรถนะ)  
 (๒ )  สามารถก่ าหนดส่ วนร าชการ ให้
เหมาะสมและก่าหนดอัตราก่าลังในการปฏิบัติงานได้ 
 (๓) ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ   
และ IT ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 (๔) ผู้บริหารให้การสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงาน 
 (๕) บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล่าเนาอยู่ใน
จังหวัดต่าบลป่าติ้ว ท่าให้เข้าใจวัฒนธรรมและปัญหา
ของท้องถิ่น 
 (๖) บุคลากรของเทศบาลต่าบลป่าติ้ว มี
ความหลากหลายทางคุณวุฒิ  ท่ า ให้มีความรู้  
ความสามารถ ความช่านาญในหลาย ๆ ด้าน 
 (๗) มีปัจจัยภายในการบริหารองค์กรเป็น
ของตนเอง เช่น ๔ M  (Man Money Material 
Management) 
          (๘) มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
ทุกระดับ ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนให้บุคลากรใน
องค์กรได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ให้แก่ตนเองได ้
          (๙ )  บุ คลากรมี การ พัฒนาตนเอง โดย
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

จุดอ่อน (Weakness - W) 
 (๑) การขาดความรู้ความเข้าใจและความ
เอาใจใส่ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบ
บริหารผลงาน (Performance Management) 
 (๒) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่
เป็นระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 (๓) เจ้าหน้าที่มีความตระหนักในหน้าที่            
และความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย 
 (๔ )  ขาดการสร้ า งวัฒนธรรมองค์ ก ร          
และพัฒนาแนวคิดรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือให้ เกิดสิ่ งจูงใจและขวัญก่าลังใจที่จะท่า ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุ่มเทก่าลั งกายและ
ความคิดในการปฏิบัติงาน 
 (๕) บุคลากรบางส่วนราชการมีไม่เพียงพอ 
เนื่องจากมีการวางแผนอัตราก่าลังไว้แล้วแต่ไม่มีผู้
ครองต่าแหน่ง เช่น ศึกษานิเทศก์  เจ้าพนักงานพัสดุ 
และบางส่ วนบรรจุ ใหม่ยั งขาดประสบการณ์             
ในการท่างาน 
 (๖) ขาดการมีส่วนร่วมจากส่านัก/กองต่าง 
ๆ ในการให้ข้อเสนอแนะถึงเนื้อหาและหลักสูตร             
การฝึกอบรม รวมถึงการเข้ารับการฝึกอบรม             
ตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่องค์กรจัดขึ้น 
 (๗) บุคลากรขาดทักษะในการสื่ อสาร            
และการถ่ายทอดความรู้ที่ ได้ รับภายหลั งจาก             
การเข้ารับการฝึกอบรม 
 (๘)  องค์กรและบุคลากรบางส่วนยังขาด
เรื่อง IT  ทั้งในส่วนของ Hardware  และ  People 
ware 
          (๙) บุคลากรขาดการท่างานเชิงบูรณาการ 
          (๑๐) บุคลากรขาดการเรียนรู้ ความคิดริเริ่ม 
และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
          (๑๑) พื้นท่ีปฏิบัติงานในส่านักงานบางส่วน
ราชการมีความคับแคบ ไม่เพียงพอในการให้บริการ 

  



 
  

โอกำส (Opportunity - O) 
 (๑) การประเมินประเมินผลการปฏิบัติงาน
ต า ม ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ผ ล ง า น  ( Performance 
Management) ท่าให้เกิดแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และ
ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองตามหลักสมรรถนะท่ีต้อง
ประเมิน 
 (๒) กระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการ  
เทศบาลด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ( ๓ )  ป ร ะช า ชน ให้ ค ว ามสน ใ จ ต่อก า ร
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๔) มีพื้นท่ีเป็นท่ีต้ังของศูนย์กลางเชื่อมโยง
กับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้่าโขง (GMS) มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวกท้ังทางน้่า ทางบก ทางอากาศ และ
โครงสร้างพื้นฐานครบ มีสนามบินนานาชาติ 
          (๕) ท่ีต้ังภูมิประเทศและภูมิอากาศท่ีน่าอยู่      
มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีมีชื่อเสียง รวมท้ังการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ
การท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ รวมท้ัง
แหล่ ง ท่อง เ ท่ียวทาง เลือก ใหม่ ท่ีสามารถ ดึง ดูด
นักท่องเท่ียวหลายกลุ่ม สามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม
ท่องเท่ียวในอนุภาคลุ่มน้่าโขง 
           (๖) มีสถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน
ทุกระดับ ซึ่งจะสามารถช่วยสนับสนุนให้บุคลากรใน
องค์กรได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อพูนความรู้ให้แก่
ตนเองได้ 
          (๗) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความทันสมัยและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบ
ฐานข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ (LHR) 
          (๘) การปฏิรูประบบราชการก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารท่าให้ต้องเร่งพัฒนาบุคลากร 
          (๙) การปรับระบบโครงสร้างต่าแหน่งใหม่
เป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่
บุคลากรและท่าให้บุคลากรท่างานได้ตรงกับความรู้
ความสามารถของตน 

อุปสรรค (Threat - T) 
 (๑) ระบบอุปถัมภ์เข้ามาแทรกแซงการบรรจุ
แต่งต้ัง โอนย้าย ท่าให้การวางอัตราก่าลังไม่เหมาะสม
กับภารกิจและกรอบอัตราก่าลังที่วางไว้ 
 (๒) การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรท่ีไปช่วยราชการหน่วยงานอื่นหรือส่วน
ราชการอื่นท่ีผู้รับการประเมินมิได้สังกัด แต่ผู้ประเมิน
ต้องเป็นต้นสังกัดโดยอาศัยข้อมูลจากหัวหน้าส่วน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีผู้รับการประเมินไปช่วย
ราชการ ท่าให้ไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริง
ในการเปรียบเทียบผลงาน  
 (๓) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคม
การเมืองท่ีรวดเร็วท่าให้การพัฒนาบุคลากรไม่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 
 (๔) บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาตนเอง 
ไม่เรียนรู้งาน 



 
        (๑๐) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ติดตามตรวจสอบการท่างานของท้องถิ่น ส่งผลให้
การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีความโปร่งใส 
       (๑๑) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นโอกาส
ให้บุคลากรสามารถสื่อสารและท่าความเข้าใจกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังท่าให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
      (๑๒) นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้
พัฒนาบุคลากรมากขึ้น 
      (๑๓) ประชาชนมีความต้องการบริการที่มี
คุณภาพ ท่าให้ เทศบาลต่าบลป่าติ้ ว เร่ ง พัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 
      (๑๔) บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการจัดโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 
๓.๓ กำรวิเครำะห์แนวโน้มควำมต้องกำรและควำมคำดหวังในกำรพัฒนำของบุคลำกรองค์กำรบริหำร          
ส่วนจังหวัดต ำบลป่ำติ้ว 
  ในการจัดท่าแผนพัฒนาข้าราชการ เทศบาลต่าบลป่าติ้ว ได้ด่าเนินการส่ารวจความต้องการ
ฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลต่าบลป่าติ้ว และรวบรวมรายละเอียดประวัติการฝึกอบรมของสมาชิกสภา
เทศบาลต่าบลป่าติ้ว และรายละเอียดประวัติการฝึกอบรมของพนักงานเทศบาลต่าบลป่าติ้วโดยแยกตามกลุ่ม
สายงาน อีกท้ังน่าผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรของเทศบาล
ต่าบลป่าติ้ว ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  มาประกอบในการจัดท่าแผนพัฒนาและการวิเคราะห์ความต้องการ
ในการฝึกอบรม  
       ๓.๓.๑ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของผู้บริหำรในกำรพัฒนำบุคลำกร  
 ๑. เสริมสร้างศักยภาพที่จ่าเป็นในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายขององค์กร 
 ๒. มีการพัฒนาศักยภาพตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
 ๓. ระดับผลการปฏิบัติงานโดยรวมดีข้ึน และอาจเห็นผลได้จากการเข้ารับการฝึกอบรมหรือ 
                   ประชุมสัมมนาได้อย่างชัดเจน 
 ๔. การมีเครือข่ายผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  ประสบการณ์ร่วมกัน 

๕. การท่างานเป็นทีม (Teamwork)  มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ไม่เกิดการท่างานซ้่าซ้อน 
มีการประสานงานที่ง่ายและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ 

๖. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน่าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ ช่วยเสริมสร้างองค์กร           
สู่ความส่าเร็จ 

๗. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม
วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result 
based management) และการจัดท่าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) 
ในองค์กร 

๘. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารใน
เชิงเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้่าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท่า 



 
cost-benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการ
ต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท่าเป้าหมายการท่างานและวัดผลงานของระดับ
บุคคล (individual scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards) 

๙. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระดับผู้น่าให้มีขีดสมรรถนะในการบริหารงานเพ่ิมสูงขึ้น       
เพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายององค์การอย่างแท้จริง เป็นแกนหลักขับเคลื่อนองค์การในอนาคต
ต่อไปถึงแม้เป้าหมายขององค์การจะเปลี่ยนแปลไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ๓.๓.๒ ควำมต้องกำร/ควำมคำดหวังของข้ำรำชกำร เทศบำลต ำบลป่ำติ้วในกำรพัฒนำบุคลำกร 
๑. บุคลากรเทศบาลต่าบลป่าติ้ว มีทักษะและความสามารถในการท่างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส่าเร็จในชีวิตของบุคลากร 
๓. บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
๔. มีผู้น่าที่เป็นผู้ก่าหนดทิศทาง ความเชื่อ และค่านิยมร่วม เพ่ือก่อให้เกิดความมุ่งมั่นร่วมกัน    
 ทั้งองค์กร และประเมินผลลัพธ์จากที่คาดหวังไว้ และที่ส่าคัญคือ การเป็นผู้น่าการ
 เปลี่ยนแปลง  
    (Change Agent) และปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง (Role Model) 
๕. ไม่มีแรงกดดันในการท่างาน มีการกระจายอ่านาจและมีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์           
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นการเพ่ิมพลังอ่านาจในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระทาง
 ความคิดและการตัดสินใจ 
๖. ผู้บริหารมีการสื่อสารถ่ายทอดทิศทาง นโยบายการปฏิบัติงานเพ่ือแสดงความชัดเจนของ
 องค์กรเกี่ยวกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าหมาย นโยบายขององค์กร โดยมีการให้ข้อมูล     
 ข่าวสารอย่างทั่วถึง เพ่ือให้บุคลากรเข้าใจทิศทางองค์กร รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่
 ความรับผิดชอบของตน 
๗. มีการปรับสภาพแวดล้อมในการท่างานไม่ว่าจะเป็นสถานที่ตลอดจนอุปกรณ์ในการท่างานให้
 เหมาะสมและเอ้ือต่อการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและหน่วยงาน 
๓.๓.๓ ควำมต้องกำรควำมคำดหวังของประชำชนในกำรพัฒนำบุคลำกร 
๑. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness)    
    ต่อความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิ งบวก (positive 
 impact) ต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 
๒. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ่าเป็น มีการก่าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและ
 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่
 จุดบริการใกล้ตัวประชาชน 
๓. ประชาชนได้รับการอ่านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่     
 การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 

 
๓.๔  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำย 
 ๓.๔.๑ วิสัยทัศน์ 
  "มุ่งพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ให้สามารถท่างานแบบมืออาชีพและยึดหลักธรร
มาภิบาล”  
 ๓.๔.๒ พันธกิจ  
  ๑. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกต่าแหน่งและมีการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่าง ๆ 



 
  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  ๔. ส่งเสริมให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและมีจิตสาธารณะ 
  ๕. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 ๓.๔.๓ จุดมุ่งหมาย 
  ๑. พัฒนาความรู้ความสามารถพนักงานเทศบาลต่าบลป่าติ้ว  สู่ความเป็นมืออาชีพ 
(Knowledge Worker) ในการบริการประชาชน เพ่ือส่งมอบบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนผู้มารับบริการ 
  ๒. บุคลากรของเทศบาลต่าบลป่าติ้ว ได้รับการพัฒนาทุกต่าแหน่งภายในระยะเวลา ๓ ปี 
ครอบคลุมตามหลักสูตรตามประกาศ ก.ท. 
  ๓. บุคลากรในองค์กรสามารถน่านโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติงานได้ส่าเร็จ 
  ๔. บุคลากรมีสามารถในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรของเทศบาลต่าบลป่าติ้ว 
  ๕. สร้างและพัฒนาบุคลากร “ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ประสานประโยชน์” 
  ๖. ด่าเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลต่าบลป่าติ้วตามสมรรถนะวิชาชีพอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง โดยเน้นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต   และความภูมิใจ
ให้แก่บุคลากรของเทศบาลต่าบลป่าติ้ว และสามารถประเมินผลการน่าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 
  ๗. สนับสนุนกระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดฝึกอบรมเอง จัดส่งไปศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน 
  ๘. พัฒนาความรู้ความสามารถให้บุคลากรมีความเข้าใจในการน่า IT มาช่วยในการปฏิบัติงาน 
  ๙. วิชาการและระบบสารสนเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
  ๑๐. กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรสังกัดเทศบาลต่าบลป่าติ้ว มีความต่อเนื่อง สามารถสร้าง
องค์ความรู้และเผยแพร่ต่อสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑๑. เกิดการเสริมสร้างความเข้มแข็งและจิตส่านึกในสิทธิหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต่าบลป่า
ต้ิว เพ่ือให้สามารถดูแลผลประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทท่ี ๔ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบุคลำกรของเทศบำลต ำบลป่ำติ้ว 
  การจัดท่าแผนการพัฒนาบุคลากร ระยะ ๓ ปี (ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ที่เล็งเห็นความส่าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่ง
มีบทบาทส่าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า และบุคลากรของท้องถิ่นให้เป็นผู้มีศักยภาพสูง 
และเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ และสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

วิสัยทัศน์  
"ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะสูง เน้นคุณธรรมและศักยภำพเป็นเลิศ เพื่อกำรพัฒนำ

ท้องถิ่นตำมนโยบำย Thailand 4.0"  

พันธกิจ 
สรรหา พัฒนา รักษาไว้และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลที่มีผลงานและศักยภาพในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็นก่าลังส่าคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นให้
ประสบความส่าเร็จสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล  

เป้ำหมำย   
๑.  ระบบทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย 

สอดคล้องกับนโยบายชาติว่าด้วย Thailand 4.0 ที่สามารถขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
หรือนโยบายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิและประโยชน์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
3.  บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างครอบคลุม และเป็นมืออาชีพ สามารถเป็นที่พ่ึงและสร้าง

ความเชื่อมั่นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์และผลลัพธ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : ปรับปรุง
โครงสร้ำงและอัตรำก ำลังให้
เหมำะสมกับประเภทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. เพ่ือให้มีโครงสร้างและ
อัตราก่าลังทีเหมาะสมกับบริบท
และประเภทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
2. เพ่ือให้เตรียมการด้านก่าลังคน
รองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมและ
ประชากร 
 

กลยุทธ์ที่  1.  จัดท่าโครงสร้าง
อ ง ค์ ก ร แ ล ะ อั ต ร า ก่ า ลั ง ใ ห้
เหมาะสมกับท้องถิ่นและลักษณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ผลลัพธ์ 
1. มีหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
จัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรที่
เหมาะสมและคุ้มค่ากับท้องถิ่น
และลักษณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
2. มีหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
ม า ต ร ฐ า น ใ น ก า ร ก่ า ห น ด
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อัตราก่าลังให้สอดคล้องกับภาระ
ง า น แ ล ะ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่
เปลี่ ยนแปลงของแต่ล ะ พ้ืนที่  
ร ว ม ถึ ง เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์และจัดสรรบุคลากรได้
เหมาะสม 
3 .  มี แ น ว ท า ง ก า ร ก่ า ห น ด
อั ต ร า ส่ ว น ข อ ง ร าย จ่ า ยด้ า น
บุคลากรที่เหมาะสมขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น แ ต่ ล ะ
ป ร ะ เ ภ ท ใ ห้ ก้ า ว ไ ป สู่ อ ง ค์ ก ร
กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 2. จัดระบบธนาคาร
คลังสมอง (Think Tank) เตรียม
รองรับสั งคมผู้ สู งอายุ  (Aging 
Society)  ในบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ผลลัพธ์ 
1 .  มี ก ล ไ ก  เ ค รื่ อ ง มื อ  แ ล ะ
กระบวนการรองรับสังคมผู้สุงอายุ
ทีเหมาะสมกับบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 .  มี แนวทา ง ในการ จ้ า ง ผู้ ที่
เกษียณอายุที่มีประสบการณ์และ
ความสามารถสูงเข้ามาร่วมพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 : พัฒนำ
ประสิทธิภำพระบบทรัพยำกร
บุคคลส่วนท้องถิ่น 

๑. เพ่ือให้มีต้นแบบสมรรถนะ 
และการประเมินที่เหมาะสมอัน
จะสะท้อนผลงานและสมรรถนะท่ี
น่าไปสู่การพัฒนาในระยะยาว 
2. เพื่อให้มีกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่กระชับ 
ทันเวลาและเหมาะสมกับทิศ
ทางการท่างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เพื่อให้มีการสื่อสารนโยบาย
และมาตรฐานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามการ

กลยุทธ์ที่  1.  ทบทวนต้นแบบ
สมรรถนะและพัฒนาการประเมิน
รูปแบบใหม่ที่เหมาะกับ Thailand 
4.0 
 

ผลลัพธ์ 
1. มีการออกแบบ พัฒนา และ
ทบทวนต้นแบบสมรรถนะประจ่า
ต่าแหน่งที่เหมาะสม รองรับบริบท
ท้องถิ่นและ Thailand 4.0 
2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการ หรือ
มาตรฐานการประเมินสมรรถนะ
ประจ่าต่าแหน่งที่น่าเชื่อถือ และ



 
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์และผลลัพธ์ 

เปลี่ยนแปลงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. เพื่อก่าหนดเส้นทางก้าวหน้า
และค่าตอบแทนที่เหมาะสม จูงใจ
ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

โ ป ร่ ง ใ ส  ส าม า รถน่ า ผ ลก า ร
ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ ม า ใ ช้
ประกอบการวางแผนการพัฒนา
ร า ย บุ ค ค ล  ( Indivivual 
Development Plan : IDP) 
 
กลยุทธ์ที่ 2. ปรับกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความ
ยืดหยุ่น คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
ทิศทางการท่างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ผลลัพธ์ 
1. มีข้อ เสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลที่
เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
2. มีข้อ เสนอในการปรับปรุ ง
มาตรฐานทั่วไป 
3. มีข้อเสนอการลดขั้นตอนและ
ปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคลสู่
ระบบการบริการจุดเดียว (One 
Stop Service)  หรือเกิดการใช้
แอพพลิเคชั่น (Application) 
4. มีการทบทวนและก่าหนดกลไก
ใ น ก า ร ก ร ะ จ า ย อ่ า น า จ ใ น
คณะกรรมการท้องถิ่นจังหวัดที่ท่า
ให้การบริหารงานบุคคลคุ้มค่าและ
มีความรวดเร็วมากขึ้น 
5. มีแนวทางการให้ออกจาก
ต่ า แหน่ ง ก่ อน เกษี ยณ  ( Early 
Retire)  ที่ เ ห ม า ะ กั บ อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
กลยุทธ์ที่ 3. สื่อสารนโยบายและ
มาตรฐานการบริหารงานและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลตามการ
เปลี่ ยนแปลงและแผนปฏิ รูป
ประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
 

ผลลัพธ์ 
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1. มีรูปแบบการสื่อสารนโยบาย
และมาตรฐานการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความ
ชัดเจนมากข้ึน 
2.  มีคู่ มื อการปฏิ บัติ ง านด้าน
ทรั พยากรบุ คคล  ที่ ท่ า ให้ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในระบบ
ทรัพยากรบุคคลมากขึ้น และท่า
ให้การปฏิบัติงานได้มาตรฐานที่
ก่าหนด 
 
กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสริม จูงใจและ
ส ร้ า ง ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานและการเป็นองค์กรแห่ง
ค ว า ม ผู ก พั น  ( Engaged 
Organization) 
 

ผลลัพธ์ 
1. ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่
เหมาะสมเป็นธรรม โดยมีการ
ทบทวนอย่างน้อยทุกๆ 2 ปี 
2. มีการส่ารวจการเป็นองค์กร
แห่ งความผูก พัน และน่า ไปสู่
กิจกรรมกลไก และกระบวนการ
ต่างๆ ที่จะท่าให้ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นมีความสุขมากขึ้น 
 
กลยุทธ์ที่ 5. สร้างความก้าวหน้า
ใ น ส า ย อ า ชี พ  ( Career Path)       
ที่ชัดเจน 
 

ผลลัพธ์ 
1. มีเส้นทางเดินสายอาชีพของแต่
ละสายงานและข้ามสายงาน ดังนี้ 
     1.1 มีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ก่าหนดต่าแหน่งและการประเมิน
ค่างานสู่ระดับช่านาญการพิเศษ 
หรืออาวุโสหรือเชี่ยวชาญ ประเภท
อ่านวยการท้องถิ่นระดับต้น และ
อ่านวยการท้องถิ่นระดับกลาง 
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     1.2 มีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการประเมินการเข้าสู่ต่าแหน่งที่
สูงขึ้นโดยค่านึงถึงหลักวิชาการ
วัดผลความรู้  ทักษะ ทัศนคติ  
สมรรถนะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ   
ที่จ่าเป็น 
     1.3 มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ชัดเจนในการข้ามสายงานโดย
ค่านึงถึงประสบการณ์ วิชาชีพและ
หลักความรู้ ทักษะ ทัศนคติและ
สมรรถนะ 
2. การจัดท่าระบบศูนย์จัดสรร
บุคลากรลงต่าแหน่ง ดังนี้ 
     2.1 มีแนวทางการโอนกรณีมี
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง  ห รื อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพ      ในระดับศูนย์รับ
โอนย้ายประจ่าจังหวัด และศูนย์
รับโอนย้ายในส่วนกลาง 
     2 .2 มีการก่ าหนด กลไก 
หน้าที่และอัตราก่าลังของศูนย์
จัดสรรบุคลากรเข้าสู่ต่าแหน่ง
รวมถึงกระบวนงานและระบบงาน
ที่ จ ะสนั บสนุ นการท่ า ง าน ให้
รวดเร็วและทันต่อความต้องการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. มีหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียน (Rotation 
Plan) ต่าแหน่งประเภทต่างๆ 
4. มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือสร้าง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 
กลยุทธ์ที่  6 .  ปรับปรุ งระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจ่าปีที่เหมาะสมกับบริบทของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ผลลัพธ์ 
1 .  มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
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ประจ่าปี และตัวชี้วัดรายบุคคลที่
เหมาะสมของแต่ละสายงาน 
2. มีมาตรฐานตัวชี้วัดของแต่ละ
สายงาน (KPls Basket) 
3. มีแนวทางให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมก่าหนดตัวชี้วัด ในการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
ประจ่าปี 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมกำร
พัฒนำบุคลำกรและผู้บริหำรให้มี
ศักยภำพที่สอดคล้องกับกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลตำม
แนวทำง Thailand 4.0 

๑. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและ
สมรรถนะสูงเอ้ือต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรม 
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องในบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เพื่อให้มีการเตรียมการพัฒนา
ผู้มีศักยภาพสูงของแต่ละวิชาชีพที่
จ่าเป็นในท้องถิ่น และเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่ต่าแหน่ง
ระดับสูงได้อย่างเหมาะสม 
 

กลยุทธ์ที่ 1. จัดท่าและขับเคลื่อน
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ตรง
กับความจ่าเป็นของท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
 

ผลลัพธ์ 
1. มีแผนฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ตรงกับ
ความจ่าเป็น (Training Needs) 
และสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
อันจะเป็นแนวทางในการจัดท่า
หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาที่
เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งในการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงาน 
2. มีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส่าเร็จ
ในการ่าเนินการต่างๆ ในท้องถิ่น 
รวมถึงจะน่าไปสู่การพัฒนาคู่มือ
และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน
ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  ( Cooking Book) 
ส่าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ด้านต่างๆ 
3. มีมาตรฐาน และแนวทางใน
การจัดท่าแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลสอดคล้องแผนพัฒนา
ข้ า ร าชากรส่ วนท้ องถิ่ น  ห รื อ
ปัญหาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนา ดูแลรักษาผู้
มีศักยภาพสูง และคนดีในสายงาน
ต่างๆ ให้สามารถขับเคลื่อนและ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

ผลลัพธ์ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพียงพอ
และสามารถรองรับการพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของข้ าราชการส่ วนท้องถิ่นที่
ต้องการในอนาคต 
2. มีนวัตกรรมในการพัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและ
คนดี  ต ามบริ บทของอ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือก
และตัดสินใจให้ออกจากต่าแหน่ง 
หรือ การจ่ายค่าตอบแทนที่จูงใจ 
 
กลยุทธ์ที่ 3. จัดท่าแผนเตรียม
ความพร้อมสู่ต่าแหน่งระดับสูงใน
สายงานอ่านวยการและบริหาร 
 

ผลลัพธ์ 
1 .  มี ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ที่
เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อม
บุ ค ล าก รก่ อน เ ข้ า สู่ ต่ า แหน่ ง
ประเภทอ่านวยการท้องถิ่นและ
บริหารท้องถิ่น อันจะท่าให้การ
เ ข้ า สู่ ต่ า แ ห น่ ง เ ป็ น ไ ป อ ย่ า ง
เหมาะสม 
2. มีหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การคัดสรรก่อนเข้าสู่ต่ าแหน่ง
ประเภทบริหารท้องถิ่น (รองปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
ที่ชัดเจนเป็นธรรมและโปร่งใส 
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3. มีแผนรองรับหากให้มี การ
ก่าหนดวาระการครองต่าแหน่ง
ประเภทบริหารงานท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 : เน้นควำม
โปร่งใสในระบบบริหำร
ทรัพยำกรบุคคลส่วนท้องถิ่นที่
ยึดหลักสมรรถนะและกำรสร้ำง
เสริมหลักธรรมำภิบำล 

๑. เพ่ือให้กลไกลสร้างความสมดุล
ระหว่างฝ่ายการเมืองและ
ข้าราชการประจ่าปีอันจะท่าให้
เกิดการตัดสินใจบนหลักคุณธรรม
และสร้างความเป็นธรรมแก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
2. เพื่อให้มีการส่งเสริมศีลธรรม
และจรรยาบรรณของบุคลากรใน
ระยะยาว 
3. เพื่อให้มีกลไก และเครื่องมือ
การสรรหาที่ใช้หลักสมรรถนะ
อย่างเหมาะสม 
 

กลยุทธ์ที่ 1. สร้างความสมดุล
ระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราช
ประจ่าและเกิดการตัดสินใจบน
หลักคุณธรรม 
 
 

ผลลัพธ์ 
1. มีข้อเสนอในการสร้างความ
สมดุลการใช้อ่านาจหน้าที่ด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคลระหว่าง
ฝ่ ายการเมืองและข้าราชการ
ประจ่า 
2. มีแนวทางและกลไกระบบ
ตรวจสอบจากภาคประชาชนและ
เครือข่าย เพ่ือความโปร่งใสในการ
ท่างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. มีกิจกรรมการสื่ อสารและ
ฝึ ก อบรมหลั ก คุ ณธ ร ร ม แ ล ะ      
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ดังนี้ 
     3.1 กฎหมายและระเบียบ
วินัยที่ควรรู้ 
     3.2 ระบบการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4.  มี เกณฑ์และกิจกรรมการ
ประกวดองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นและผู้บริหารที่มีคุณธรรม
ดี เด่น เ พ่ือเป็นต้นแบบในการ
จัดการความรู้และแบบอย่างให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ 
 
กลยุทธ์ที่ 2. ส่งเสริมและสร้าง
จริยธรรมแก่บุคลากรส่วนท้องถิ่น 
 

ผลลัพธ์ 
1 .  มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะส ร้ า ง
จริยธรรมบุคลากรส่วนท้องถิ่น 
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2. มีกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจ
ในเรื่องวินัยและค่านิยมในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น  อันจะปลูกฝั ง ให้
บุคลากรท้องถิ่นมีคุณธรรม และ
จริยธรรม รวมถึงสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีต่อสังคมและประชาชน ในการ
ณรงค์เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม 
 
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาและปรับปรุง
เครื่องมือและวิธีการในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมและ
โปร่งใส 
 

ผลลัพธ์ 
1. มีแนวทาง กลไก และเครื่องมือ
ในการสอบแข่งขันที่เหมาะสมกับ
บริบทขององค์องกรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแต่ละสายงาน 
2. มีการน่าร่องศูนย์การประเมิน 
(Assessment Center) อันจะท่า
ใ ห้ ก า ร ส ร ร ห า บุ ค ค ล มี
ประสิทธิภาพ 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
บุ ค ล า ก ร ที่ มี ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ
เหมาะสมกับต่าแหน่ง 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 : ต่อยอดกำร
เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดีแก่
ทรัพยำกรบุคคลส่วนท้องถิ่น 

๑. เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและปฏิบัติงานใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
2. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและ
สิ่งอ่านวยความสะดวกท่ีดีต่อการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
3. เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างบุคลากรทุกช่วงวัยในแต่
ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ที่ 1. ส่งเสริมความสุขและ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 

ผลลัพธ์ 
1 .  มี ก า รสร้ า งสิ่ ง แ วดล้ อมที่
เหมาะสมกับที่ท่างาน อันจะท่าให้
บุคลากรส่วนท้องถิ่นมีความสุขใน
การท่างานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม 
2 .  มี ก า รบริ ห า ร ง าน โ ดยยึ ด
ห ลั ก ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น 
( Sustainable Development 
Goals : SDGs) 
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กลยุทธ์ที่ 2. สร้างความสัมพันธ์
และบริหารความแตกต่างระหว่าง
ช่วงวัยและความหลากหลายของ
บุคคล 
 

ผลลัพธ์ 
1. มีการส่งเสริมโครงการหรือ
กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างช่วง
วัยและความหลากหลายของ
บุคคลภายในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
2. มีการเพ่ิมช่องทางในการแสดง
ความคิดเห็น อันจะท่าให้บุคลากร
ส่วนท้องถิ่นมีความสุขในการ
ปฏิบัติงานภายใต้สิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม 
3. มีการบริหารช่องว่างระหว่าง
วัยและความหลากหลายของ
บุ คคล อันช่ วยท่ า ให้ บุ คล ากร
ในช่วงวัยต่างๆ ท่างานด้วยกันได้
อย่างสามัคคีและมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 : ขับเคลื่อน
ระบบทรัพยำกรบุคคลส่วน
ท้องถิ่นด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

๑. เพ่ือให้มีการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงข้อมูล
ทรัพยากรบุคคลของแต่ละองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. เพื่อให้มีการสร้างนวัตกรรม
ด้านทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น
ที่เหมาะสมกับบริบทขอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบข้อมูล
ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร บ ริ ห า ร
ทรั พยากรบุ คคลขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยง
ข้อมูลทรัพยากรบุคคลของทุก
หน่วยงาน 
 

ผลลัพธ์ 
1. มีการจัดท่าโปรแกรมข้อมูล
สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลที่
บูรณาการร่วมกัน 
2 .  มี น วั ต ก ร รม ร ะบบข้ อ มู ล
ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ทั น ส มั ย แ ล ะ
เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
3. มีฐานข้อมูลกลางที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรบุคคลมีความรวดเร็ว
ประหวัดและถูกต้อง 
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กลยุทธ์ที่ 2. การน่าเทคโนโลยี
ข้อมูลข่าวสารสนเทศมาใช้ในงาน
ทรัพยากรบุคคล 
 

ผลลัพธ์ 
1. มีการปรับปรุงเทคโนโลยีด้าน
การจัดการทรัพยากรบุคคลที่
เหมาะสมกับการด่าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. มีการฝึกอบรมและเรียนรู้ทาง
ระบบออนไลน์ 
3 .  มี ก า ร ส ร้ า ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สร้างสรรค์เพ่ือทรัพยากรบุคคล 
 
กลยุทธ์ที่ 3. การส่งเสริมวัตกรรม
ด้านทรัพยากรบุคคล 
 

ผลลัพธ์ 
1. มีนวัตกรรมด้านการพัฒนา
ทรั พยากรบุ คคลขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2 .  มี รู ป แ บ บ ก า ร จู ง ใ จ แ ก่
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีผลงาน
สร้างนวัตกรรมแก่องค์กร 
3. มีระบบทรัยพากรบุคคลที่มี
การพัฒนาและเป็นรูปแบบพิเศษ
ที่ เหมาะสมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและรองรับ Thailand 
4.0  
4 .  มี ก า ร น่ า ห ลั ก ก า ร 
Ecosystems มาประยุกต์ ใช้กับ
การสร้างนวัตกรรมด้านทรัพยากร
บุคคลส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
กับการบริการสาธารณะหรือการ
ด่ า เนิ นการ อ่ืนๆ  ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 7 : กำรก ำกับ
ติดตำม และประเมินผล 

เพ่ือเป็นหลักประกันว่ายุทธศาสตร์
ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์มีการน่าไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กลยุทธ์ที่  จัด ให้มีหลั ก เกณฑ์  
รูปแบบ เครื่องมือ และตัวชี้วัด 
ส่าหรับใช้ก่ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 
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ผลลัพธ์ 
1 .  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 ได้มีการน่าไป
ปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรมและมี
ผลส่าเร็จตามที่ก่าหนด 
2. ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น
ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า  โ ด ย ไ ด้ รั บ
ประโยชน์และประสิทธิภาพอย่าง
เท่ า เที ยม  โปร่ ง ใส เป็ น ธ ร รม 
ตลอดจนมีความเป็นมืออาชีพ 
สามารถเป็นที่พ่ึงและสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับประชาชนในท้องถิ่น
ไดอ้ย่างยั่งยืน 
3. มีผลลัพธ์จากการก่ากับ ติดตาม
และประเมินผล ส่าหรับใช้ศึกษา 
วิเคราะห์และถอดบทเรียนเพ่ือ
ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มี
ความเหมาะสม 
4. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
ต ามยุ ท ธ ศ าสตร์ ก า รบ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2561-2565 อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที่ ๕ 

แผนกำรพัฒนำและติดตำมประเมินผล 
  จากข้อมูลในบทที่ผ่านมาซึ่งมีพ้ืนฐานของบุคลากร อันประกอบด้วยข้อมูลการศึกษา การเข้า
รับการฝึกอบรมความรู้ตามสายงาน จ่านวนบุคลากรตามกรอบอัตราก่าลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖)  การวิเคราะห์ศักยภาพของบุคลากร ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาล
ต่าบลป่าติ้ว การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของบุคลากร วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการและความคาดหวังในการ
พัฒนาของบุคลากรของผู้บริหาร ข้าราชการและประชาชน และการก่าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
เทศบาลต่าบลป่าติ้ว อีกทั้งการก้าวเข้าสู่ระบบจ่าแนกต่าแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซี           
เป็นระบบแท่ง ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายประเด็น เช่น มาตรฐานก่าหนดต่าแหน่ง การน่าระบบ
ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ (Competency) มาใช้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management) ทั้งกระบวนการในการก่าหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ( Individual 
KPIs) และการประเมินในระบบสมรรถนะ แนวทาง หลักสูตร และวิธีพัฒนาข้าราชการที่จะต้องสอดคล้องกับ
ระบบแท่ง ท่าให้บุคลากรของเทศบาลต่าบลป่าติ้วจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่วางไว้ และมีสมรรถนะ
ตามระดับที่คาดหวัง/ต้องการหรือมากกว่า  จึงได้วางแผนการพัฒนาและติดตามประเมินผลไว้ ดังนี้ 
๕.๑  หลักสูตรกำรพัฒนำ/วิธีกำรพัฒนำและงบประมำณ  
        ๕.๑.๑ หลักสูตรกำรพัฒนำ  

        หลักสูตรการพัฒนา ส่าหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ่า 
พนักงานจ้างรวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่ละต่าแหน่งจะได้รับการพัฒนาอย่างน้อยใน
หลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้  

(๑) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
(๒) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ  
(๓) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต่าแหน่ง  
(๔) หลักสูตรด้านการบริหาร  
(๕) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(๖) หลักสูตรส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)    

         ๕.๑.๒ วิธีกำรพัฒนำและระยะเวลำด ำเนินกำรพัฒนำ  
         วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้าง 

เทศบาลต่าบลป่าติ้วด่าเนินการโดยจัดท่าโครงการและหลักสูตรการพัฒนาเอง และการจัดส่งบุคลากรเข้ารับ
การพัฒนาตามหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และโครงการที่สถาบัน 
องค์กรต่าง ๆ จัดฝึกอบรม รวมทั้งอาจมีการด่าเนินการร่วมกับส่านักงาน ก.ท. ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืน 
โดยมีวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความจ่าเป็น ความเหมาะสม ดังนี้  

(๑) การปฐมนิเทศ  
(๒) การฝึกอบรม  
(๓) การศึกษา หรือดูงาน  
(๔) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา  
(๕) การสอนงาน การให้คาปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

          ระยะเวลาด่าเนินการพัฒนาข้าราชการของเทศบาล จะก่าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่
เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 
 



 
๕.๑.๓ ขั้นตอนโครงกำร/หลักสูตร และงบประมำณในกำรด ำเนินกำรพัฒนำ  
         งบประมาณในการด่าเนินการพัฒนา เทศบาลต่าบลป่าติ้ว  ได้จัดสรรงบประมาณ ส่าหรับการ

พัฒนาบุคลากรของเทศบาล ตามแผนการบุคลากรเทศบาลต่าบลป่าติ้วอย่างชัดเจน เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีของเทศบาลต่าบลป่าติ้ว            หมวด
ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการทีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน และเพ่ือจากเป็นค่าเดินทางไปราชการ  
  ทั้งนี้โดยมีแผนผังแสดงขั้นตอนการด่าเนินการพัฒนาบุคลากร โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา 
และงบประมาณตามแผนพัฒนา ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



 

ผังกำรพัฒนำบุคลำกร 
                                              กำรอบรม/กำรฝึกอบรมทั่วไป 
 
  
 
 
 
 
 
     สอดคล้องและจ่าเป็นต่อภารกิจหน้าที่ 
         ประโยชน์ที่ได้รับ 
     เพ่ิมทักษะปฏิบัติงานด้าน….(เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน) 
     ส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) 
     งบประมาณ 
 
 
 
 

การอบรม/ฝึกอบรม 
ที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด 

การอบรม/ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน  
ที่ เทศบาลต าบลป่าติ้วจัดเอง 

 
หน่วยงานอืน่เสนอโครงการต่อ

เทศบาลต าบลป่าติ้ว 

ในหลักสูตรต่าง ๆ 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาฯ 

เสนอโครงการ 

ผู้บริหารเห็นชอบ/อนุมัติ 

ให้ด าเนินโครงการ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

พิจารณาเบื้องต้นตามแผนการ

พัฒนาบุคลากรประจ าปี/

เหตุผลประกอบอ่ืน ๆ /

ประสานงานกับส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

กรณีเห็นว่าไม่ควรส่งบุคลากรอบรม 

น าเสนอต่อผู้บริหารรวมเรื่อง 

กรณีเห็นว่าควรจัดส่ง 

น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

พร้อมจัดท าค าสั่งให้เดินทางไปราชการ 

ด าเนินโครงการตาม

แผนพัฒนาข้าราชการ 

ในห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 

 

การติดตามและประเมินผล 



 
๕.๒ กำรตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล  
 ๕.๒.๑ กำรตรวจสอบ 
  ๑) ฝ่ายอ่านวยการ  งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลต่าบลป่าติ้ว  มีหน้าที่จัดท่าประวัติและ
ทะเบียนควบคุมการจัดส่งข้าราชการ ลูกจ้างประจ่า และพนักงานจ้างทุกราย  เพ่ือบันทึกข้อมูลการเข้ารับการ
พัฒนาทุกหลักสูตร 
  ๒) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนบแบบแสดงเจตจ่านงในการน่าความรู้ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมแนบประวัติการฝึกอบรมในปีงบประมาณ ที่จะเข้า
รับการฝึกอบรมและแบบประเมินผลก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
  ๓) ให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดในแต่ละส่วนราชการ ถือปฏิบัติในการฝึกอบรมและการเข้ารับ          
การฝึกอบรมของบุคลากรเทศบาลต่าบลป่าติ้ว โดยเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและตรวจสอบความถี่ของ     
ผู้เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรจากประวัติการฝึกอบรมในปีงบประมาณที่จะเข้ารับการฝึกอบรม        
เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตในเบื้องต้น พร้อมลงนามในแบบแสดงเจตจ่านงการขอเข้ารับการฝึกอบรม
ของผู้ขอเข้ารับการฝึกอบรม และท่าการประเมินในแบบประเมินผลก่อนเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งนี้การอนุญาต
ไม่ให้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในต่าแหน่งนั้น ๆ ด้วย 
 ๕.๒.๒ กำรติดตำม 
  ๑) ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกหลักสูตร รายงานผลต่อผู้บริหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ ภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันเดินทางถึงเทศบาลต่าบลป่าติ้ว โดยเนื้อหาการรายงานจะต้องเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ
จากการเข้ารับการฝึกอบรมและข้อเสนอแนะหรือแนวทางที่จะน่ามาปรับใช้กับเทศบาลต่าบลป่าติ้ว รวมทั้ง
คะแนนการทดสอบท้ังก่อนและหลังของการฝึกอบรมนั้น ๆ (ถ้ามี) 
  (๒) ให้ฝ่ายอ่านวยการ  งานการเจ้าหน้าที่  เทศบาลต่าบลป่าติ้ว มีการติดตามและประเมินผล
ภายหลังการเข้ารับการฝึกอบรม และรายงานผลการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรต่าง ๆ         ใน
ภาพรวมขององค์กร 
  (๓) จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติในหลักสูตรที่ได้รับจากการฝึกอบรมให้แก่
บุคลากรภายใน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกันได้เรียนรู้ร่วมกัน เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ
ราชการ โดยงานการเจ้าหน้าทีเป็นผู้ประสานงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การจัดโครงการสร้างองค์กร           
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การน่าเข้าสู่วาระการประชุมประจ่าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หรือการจัดเวที
เฉพาะเรื่องที่ส่าคัญ เป็นต้น รวมทั้งให้แต่ละส่วนราชการสอนงานภายในหน่วยงานจากความรู้ที่ได้รับจาก             
การเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาหรือจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 ๕.๒.๓ กำรประเมินผล 
  หลักสูตรทีเ่ทศบำลต ำบลป่ำติ้วด ำเนินกำรเอง 
  ๑. การใช้แบบสอบถาม/แบบทดสอบ ก่อน – หลังการฝึกอบรม 
  ๒. การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่น ผู้บังคับบัญชา  หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงานและใต้บังคับ
บัญชา ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ๓. การสรุปผลความส่าเร็จในภาพรวมของทุกหลักสูตร 
  หลักสูตรที่หน่วยงำนหรือส่วนรำชกำรอื่นเป็นผู้จัด 
  ๑. การน่าคะแนนทดสอบก่อนและหลังเข้ารับการฝึกอบรมมาแนบกับรายงานการฝึกอบรม 
  ๒. การให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเปรียบเทียบก่อนการเข้ารับการพัฒนา
กับหลังจากที่ได้รับการพัฒนา เพ่ือให้ทราบถึงความส่าเร็จของการพัฒนาบุคลากร (ตามแบบ ติดตาม           
และประเมินผล แนบท้ายประกาศเทศบาลต่าบลป่าติ้วก่าหนด)   
 


