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บทท่ี1 
บทน ำ 

 
หลกัการและเหตุผล 

 
 

ตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดักำญจนบุรี หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบั 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล   ลงวนัท่ี11 พฤศจิกายน 2545 ก ำหนดให้เทศบาลพฒันาผูไ้ดรั้บการบรรจุ 
เขา้รับราชการเป็นพนกังานเทศบาลก่อนมอบหมายหนา้ท่ีใหป้ฏิบติัเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางร 
หลกัและวิธีปฏิบติัราชการ บทบาท และหนา้ท่ีของพนกังานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอนัมี 
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบติัตนเพื่อเป็นพนกังานเทศบาลท่ีดีโดยเทศบาลตอ้ง  
ด ำเนินการพฒันาใหค้รบถว้นตามหลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพนกังานเทศบาล (ก.ท.จ). ก ำหนด เช่นการพฒันา 
ดา้นความรู้พื้นฐานในการปฏิบติัราชการ ใหใ้ชวิ้ธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล 
พฒันาตนเองก็ได ้หากเทศบาลมีความประสงคจ์ะพฒันาเพิ่มเติมใหส้อดคลอ้งกบัควำมจ ำเป็นในการพฒันา 
ของแต่ละเทศบาลก็ใหก้ระท ำได ้เทศบาลท่ีจะทั้งน้ีด ำเนินการจะตอ้งใชห้ลกัสูตรท่ีคณะกรรมการพนกังาน เทศบาล 
ก ำหนดเป็นหลกัสูตรหลกั และเพิ่มเติมหลกัสูตรตามความจเทศบาลพิจารณาเห็นวา่มีความาเป็นท่ี เหมาะสม 
การพฒันาพนกังานเทศบาลเก่ียวกบัการปฏิบติังานในหนา้ท่ีเทศบาลสามารถเลือกใชว้ิธีการพฒันาให ้อ่ืน ๆ ได ้
และอาจกระท าไดโ้ดยส ำนกังานคณะกรรมการพนกังานเทศบาลง (ก.ท.)ส ำนกังานคณะกรรมการ พนกังานเทศบาล 
(ก.ท.จ). ร่วมกบัเทศบาลตน้สังกดั หรือเทศบาลตน้สังกดัร่วมกบัส่วนราชการอ่ืนหรือ ภาคเอกชนก็ได ้
และตามประกาศคณะกรรมการพนกังานเทศบาลจงัหวดักำญจนบุรี เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขเก่ียวกบั 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวนัท่ี11 พฤศจิกายน 2545 ก ำหนดใหเ้ทศบาลจดัท ำแผนการพฒันา 
พนกังานเทศบาลเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ทศันคติท่ีดีจริยธรรมและคุณธรรมอนัจะท ำใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี ราชการ ใน
ต ำแหน่งนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพในการจดัท ำแผนการพฒันาตอ้งก ำหนดตามกรอบของแผน 
แม่บทการพฒันาพนกังานเทศบาลท่ีคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล (ก.ท .) ก ำหนดเพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน 
การพฒันาบุคลากรของเทศบำลต ำบลวงัโพธ์ิเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานบุคคลของผูบ้ริหาร อีกทั้งยงัเป็น 
การพฒันาเพื่อเพิ่มพนูความรู้ทกัษะทศันคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบำลต ำบลวงัโพธ์ิ 
ในการปฏิบติัราชการและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอตัราก าลงั 
 

โครงสร้างเทศบาลต าบลุแกรงมีภารกิจดา้นต่างท่ีมีความจๆ าเป็นในการก าหนดงานในส่วน 
ราชการใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

 
 

โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอตัราก าลงัเดิม  โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอตัราก าลงัเดิม  หมายเหตุ 
  

๑. ส านักปลดัเทศบาล ๑. ส านักปลดัเทศบาล 
๑.๑ งานธุรการ ๑.๑ งานธุรการ 
๑.๒ งานการเจา้หนา้ท่ี ๑.๒ งานการเจา้หนา้ท่ี 
๑.๓ งานแผนและงบประมาณ ๑.๓ งานแผนและงบประมาณ 
๑.๔ งานกฎหมาย คดีและร้องเรียน ๑.๔ งานกฎหมาย คดีและร้องเรียน 
๑.๕ งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ๑.๕ งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
๑.๖ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ๑.๖ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
๑.๗ งานส่งเสริมอาชีพพฒันาสตรีและสังค ๑.๗ งานส่งเสริมอาชีพพฒันาสตรีและสังค 

สงเคราะห์ สงเคราะห์ 
๑.๘ งานส่งเสริมการเกษตร ๑.๘ งานส่งเสริมการเกษตร  

๒. กองคลงั ๒. กองคลงั 
๑.๑ งานธุรการ ๑.๑ งานธุรการ 
๑.๒ งานการเงินและบญัชี ๑.๒ งานการเงินและบญัชี 
๑.๓ งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ ๑.๓ งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
๑.๔ งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ ๑.๔ งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ  

๓. กองช่าง ๓. กองช่าง 
๑.๑ งานธุรการ ๑.๑ งานธุรการ 
๑.๒ งานสาธารณูปโภค ๑.๒ งานสาธารณูปโภค 
๑.๓ งานออกแบบ ควบคุมอาคารและ ๑.๓ งานออกแบบ ควบคุมอาคารและ 
 ก่อสร้าง  ก่อสร้าง 
๑.๔ งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ ๑.๔ งานสถานท่ีและไฟฟ้าสาธารณะ 
๑.๕ งานผงัเมือง ๑.๕ งานผงัเมือง  

 
 

๔. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ๔. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
๑.๑ งานธุรการ ๑.๑ งานธุรการ 
๑.๒ งานการศึกษาปฐมวยัและศูนยพ์ฒันา ๑.๒ งานการศึกษาปฐมวยัและศูนยพ์ฒันา 

เด็กเลก็ เด็กเลก็ 
๑.๓ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ ๑.๓ งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและ 

วฒันธรรม วฒันธรรม 
๑.๔ งานศาสนา ๑.๔ งานศาสนา 
๑.๕ งานกีฬาและนนัทนาการ ๑.๕ งานกีฬาและนนัทนาการ 

 

๕. หน่วยตรวจสอบภายใน ๕. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- งานตรวจสอบภายใน - งานตรวจสอบภายใน  
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บทที2่ 

วตัถุประสงค์และเป้าหมายการพฒันา 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันาบุคลากรใหมี้สมรรถนะดา้นความคิด มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นคนดี มีจิตส  

พฒันาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอยา่งมีระบบ รู้วิธีคิดท่ีถูกตอ้ง Conceptualมีทกัษะในการใชค้วามคิดSkills) ( 
เพื่อการบริหารและการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิผล  

2. เพื่อพฒันาบุคลากรใหมี้สมรรถนะดา้นมนุษย ์มุ่งมัน่ท่ีจะเขา้ใจและตระหนกัรู้ใน 
ตนเองและคุณค่าของผูอ่ื้น มีทกัษะในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นHumanSkills)เพื่อบริหารและปฏิบติังานอยา่ง(  
มีประสิทธิผล  

3. เพื่อพฒันาบุคลากรใหมี้สมรรถนะดา้นงาน มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นคนเก่ง มีทกัษะในการบริหาร  
และปฏิบติังานTechnical( Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบติังานตามโครงการภายใตแ้ผน 
ยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลแะโครงการภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
เพื่อใหมี้ความพร้อมในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ของเทศบาลและยทุธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง 
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบติังานตามภารกิจหลกัของหน่วยงานต่างๆ ท่ีใหค้วาม 
ร่วมมือและประสานงานขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 

1. บุคลากรในสังกดัเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ อนัประกอบดว้ยพนกังานเทศบาล พนกังานครู 
เทศบาลต ำบลบลและพนกังานจา้งของเทศบาล ไดรั้บการพฒันาการเพิ่มพูนความรู้ 
มีความสามารถทกัษะคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบติังานทุกคน 

2. ประชาชนในเขตเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิไดรั้บการบริการท่ีดีสะดวก รวดเร็ว 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 

1. บุคลากรในสังกดัเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ ทุกคน ท่ีไดเ้ขา้รับการพฒันา เพิ่มพูนความรู้ ท ั
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบติังาน สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บมาใชป้ระโยชน์ในการปฏิบติังาน 
ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามแนวทางการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ ไดรั้บการบริการท่ีดีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ท่ีดีขึ้น 
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บทท่ี3 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร 

 
การจดัท ำยทุธศาสตร์การพฒันาพนกังานเทศบาลมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหอ้งคก์รมีจุดมุ่งหมาย 

ทิศทางในการกา้วไปขา้งหนา้ในเชิงการพฒันาบุคลากรเพื่อไปตอบสนองต่อยทุธศาสตร์องคก์รมีวิธีการและ 
เคร่ืองมือในการผลกัดนัสู่ความส ำเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผลอีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเน่ืองในการพฒันา 
บุคลากรในองคก์รซ่ึงการจดัท ายทุธศาสตร์นั้นคือการก ำหนดทิศทางขององคก์รซ่ึงทิศทางน้ีจะมีผลครอบคลุมอยู ่
ในช่วงระยะเวลา3 ปี  

ในการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรของเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ินั้นตอ้งเป็นการจดัท า 
ยทุธศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์หลกัตามแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ แผนพฒันาองคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบ้ริหารทั้งน้ีเพื่อใหย้ทุธศาสตร์การพฒันาหน่วยงาน 
นั้นเป็นส่วนท่ีช่วยสนบัสนุนผลกัดนัใหย้ทุธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จผา่นทางบุคลา 
พฒันาใหมี้ความรู้สมรรถนะ เป็นผูน้เป็นคนดีามีวินยัและมีพลงักายพลงัใจในการปฏิบติัภารกิจของตนให ้ประสบความส 
าเร็จอยา่งดียิง่และเพื่อใหย้ทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรนั้นมีความเช่ือมต่อกบัยทุธศาสตร์เทศบาลต ำบลวงั
โพธ์ิทุกๆยทุธศาสตร์โดยมิไดเ้พียงเช่ือมโยงเฉพาะในดา้นท่ีเป็นยทุธศาสตร์ดา้นทรัพยำกรบุคคลเท่านั้น  

เพื่อใหก้ารจดัทธศายทุสตร์การพฒันาบุคลากรของเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ มีความสอดคลอ้ง 
และสัมพนัธ์กบัยทุธศาสตร์หลกัตามแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ ำเภอ แผนพฒันาองคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน 
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบ้ริหารจึงไดก้ก ำหนดกระบวนในการจดัดงัน้ี  

ขั้นตอนที1่ ก ำหนดประเด็นหลกัตามยทุธศาสตร์ขององคก์รเพื่อศึกษาแนวนโยบายการ 
พฒันาจงัหวดัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแนวนโยบายของจงัหวดั อ ำเภอและทบทวนวิสัยทศัน์พนัธกิจ 
ยทุธศาสตร์องคก์ร  

ในการก ำหนดประเด็นหลกัตามยทุธศาสตร์องคก์ร(ยทุธศาสตร์เทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ)นั้น 
เป็นการศึกษาขอ้มูลประกอบท่ีสคญัในการจดัท ำยทุธศาสตร์ศึกษาตวัช้ีวดัในระดบัองคก์รเม่ือไดท้  ำการศึกษา 
และทบทวนขอ้มูลยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งขอ้มูลวิสัยทศัน์พนัธกิจแลว้จากนั้นจึงด ำเนินการกก ำหนด ประเด็นส
ส ำคญัในยทุธศาสตร์องคก์ร  

ขั้นตอนที2่การท าHR SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาส อุปสรรคในเร่ืองของ “คน” 
ท่ีจะท าใหอ้งคก์รบรรลุหรือไม่บรรลุตามยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้ 

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลปัและปัจจยัภายนอกในดา้นจยัภายใน 
ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีผลต่อความส ำเร็จขององคก์รซ่ึงกาทHRา SWOT นั้น  

- เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแขง็โอกาส อุปสรรคในเร่ืองของ“คน” ท่ีจะท ำให้องคก์ร 
บรรลุหรือไม่บรรลุผลส ำเร็จตามยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้ 

- เป็นการด ำเนินการในรูปการประชุมหรือWorkshop เพื่อเป็นการระดมสมองซ่ึงใหไ้ดม้าซ่ึง ขอ้มูล
จ ำนวนมาก 

- เป็นการระดมสมองโดยท่ีส่ิงท่ีไดจ้ากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผูท่ี้มาเขา้ร่วม  
- พิจารณาใหค้วามส ำคญักบัจุดอ่อนเป็นลาดบัแรกๆ 
- เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆดา้นท่ีเก่ียวกบัการบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ม่ควร 

จ ำกดัเฉพาะในดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พียงอยา่งเดียว 
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ขั้นตอนที3่วิเคราะห์ขอ้มูลส ำคญัดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พื่อวิเคราะห์ขอ้มูลทีสงจะาคญั 
ช่วยสนบัสนุนผลการทHR าSWOT และเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการกก ำหนดยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรต่อ 

ขั้นตอนน้ีเป็นขั้นตอนท่ีจะช่วยสนบัสนุนการจดัท ดว้ยการวิเคราะห์จากขอ้มูลายทุธศาสตร์ 
ส ำคญัดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละยงัเป็นการตรวจสอบยนืยนัการท าHR SWOT นอกจากน้ีการวิเคราะห์ขอ้มูล  

ส ำคญัดา้นทรัพยากรมนุษยย์งัช่วยใหก้ารจดัท ำยทุธศาสตร์ต่ำงๆมีความถูกตอ้งโดยมีขอ้มูลตวัเลขสนบัสนุน 
การคิดวิเคราะห์และการจดัท ำ  

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลส ำคญัดา้นทรัพยากรมนุษยน์ั้น าใหอ้งคก์รเห็นถึงนยัส ำคญัท่ีมีผ 
ลต่อการบริหารงานในปัจจุบนัและอนาคตอนัใกลเ้ช่นการวิเคราะห์จ ำนวนคนในแต่ละช่วงอทาใหเ้ห็นถึงย ุ
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองคก์รดว้ยขอ้มูลน้ีท ำใหก้ารก ำหนดยทุธศาสตร์การพฒันาแผนการพฒันามีความ 
สอดคลอ้งกบักลุ่มคนส่วนใหญ่ในองคก์ร จ ำนวนวนัท่ีใชใ้นการพฒันาแสดงถึงค่าเฉล่ียจ ำนวนวนัท่ีบุคลากรไดรั้ 
ในการพฒันาและค่าใชจ่้ายในการพฒันานั้นสะทอ้นถึงการบริหารจดัการความพยายามในการด ำเนินการ 
พฒันาผา่นการใชจ่้ายเพื่อการพฒันาซ่ึงสามารถน ำไปเปรียบเทียบกบัหน่วยงานท่ีเป็นหน่วยงานที พฒันาคน  

ขั้นตอนที4่ศึกษาตวัแบบการพฒันาขององคก์รท่ีคลา้ยคลึงกนัเพื่อศึกษาแนวปฏิบติัท่ีดีของ 
องคก์รอ่ืนซ่ึงจะช่วยสนบัสนุนการก ำหนดยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรเน่ืองดว้ยจากความเป็นจริงองคก์ร 
ใดองคก์รหน่ึงนั้นไม่ไดเ้ก่งไปทุกเร่ืองยงัมีองคก์รท่ีเก่งกรอ่ืนๆวา่องคอ์ยา่งมากในบางเร่ืองดงันั้นการศึกษา 
จากประสบการณ์ตรงขององคก์รอ่ืนแลว้น ำมาประยกุตใ์ห้เหมาจะสมช่วยประหยดัเวลาและลดการ 
ด ำเนินงานแบบลองผิดลองถูกท ำใหส้ามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทและเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั  

ขั้นตอนที5่จดัท ำยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก ำหนด 
ยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรในรายละเอียดพร้อมตวัช้ีวดัผลงานท่ีส(KPI) ขั้นตอนน้ีาคญัเป็นขั้นตอนในการ 
สร้างยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรขององคก์รโดยการน ำขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี1ถึง4มาวิเคราะห์ 
จดัล ำดบัความส ำคญั จดักลุ่มประเด็นปัญหาเพื่อจดัท ำเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาขึ้น  

เม่ือสร้างยทุธศาสตร์การพฒันาจากขั้นตอนการสร้างยทุธศาสตร์และท ำการเช่ือมโ 
ยทุธศาสตร์หลกัของเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ แลว้ล ำดบัถดัมาด ำเนินการจดักลุ่มปรับปรุงเพื่อคดัเลือกให้เหลือใน 
ปริมาณยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมจากนั้นน ำช่ือยทุธศาสตร์ท่ีไดผ้า่นการจดักปรับปรุงแลว้มำก ำหนดตวัช้ีวดั 
พร้อมทั้งช่ือโครงการในแต่ละยทุธศาสตร์ในการกาหนดตวัช้ีวดัควรเป็นการวดัผลลพัธ์หรือผลสัมฤทธ์ิของ 
ยทุธศาสตร์และควรก ำหนดตวัช้ีวดัท่ีสอดคลอ้งและตรงต่อยทุธ์ศาสตร์ท่ีก ำหนดขึ้นมา  

ขั้นตอนที6่ จดัท ำแผนปฏิบติังาน(Action Plan) เป็นขั้นตอนหน่ึงในการแปลงยทุธศาสตร์ 
มาสู่การปฏิบติัและการก ำหนดแผน/โครงานการ เป็นการผลกัดนัใหย้ทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรนั้นประสบ 
ผลส ำเร็จดว้ยการจดัท ำแผนปฏิบติังาน(ActionPlan) มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารด ำเนินงำนตามยทุธศำสตร์นั้น 
ไดเ้กิดขึ้นจริงมีกระบวนการผูรั้บผิดชอบและขอบเขตเวลาการด ำเนินงานท่ีชดัเจนนอกจากน้ียงัเป็นการ 
มอบหมายความรับผิดชอบใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเพื่อน ำไปก ำหนดเป็นแผนงานการปฏิบติังานของตน 
ประเมินผลงานประจ ำปีท่ีมีความชดัเจนในผลงานท่ีเกิดขึ้น  

ขั้นตอนที7่ประเมินผลการพฒันาตามแผนเป็นการติดตามผลความกา้วหนา้และ ความส ำเร็จทั้งน้ีเพื่อ
น ำมาปรับแต่งแผนปฏิบติังานใหป้ฏิบติัไดต้ามเป้าหมายท่ีก ำหนดขั้นตอนจดัท ำ
ยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรนั้นเป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความส ำเร็จของ ยทุธศาสตร์ท่ีได้
ก ำหนดไวใ้นการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบติัการเพื่อองคก์ร 
จะไดท้ราบถึงความกา้วหนา้ตามแผนงานและเม่ือเกิดความล่าชา้องคก์รสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ่มเติมจ 
ผูรั้บผิดชอบเพื่อร่วมกนัปรับปรุงการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายในท่ีสุด 
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บทท่ี4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพฒันาบุคลากร 

 
ในการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรนั้นไดมี้การน าขอ้มูลในหลายๆดา้นมาสรุปผล 

และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจดัท ายทุธศาสตร์ทั้งน้ีเพื่อใหย้ทุธศาสตร์ท่ีจดัท มาใชส้ามารถน ำการ 
พฒันาแกไ้ขในส่วนท่ีเป็นจุดอ่อนของบุคลากรและส่งเสิมสมรรถนะท่ีจ ำเป็นในการบรรลุเป้าประสงคเ์ชิงกล 
ยทุธ์ของกรมชลประทานทั้งน้ีในการวิเคราะห์ขอ้มูลไดก้ าหนดท่ีมาของขอ้มูลเพื่อน4ทางคือามาวิเคราะห์ 

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มผูบ้ริหาร  
2. การรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัดา้นทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นต่อการพฒันาบุคลากร  
4.การสัมมนาเชิงปฏิบติัการการวิเคราะห์HRSWOT ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากท่ีมา 

ของขอ้มูลดงักล่าวไดด้งัน้ี 
 

สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร  
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารซ่ึงประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ปลดัองคก์รปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน 

หวัหนา้ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสอบถามความคาดหวงัในเร่ืองการพฒันาบุคลากรในความเห็นของ 
ผูบ้ริหารระดบัสูงสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ไดด้งัน้ี 

1. บุคลากรตอ้งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานในปัจจุบนัให้ไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ  
2. การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นส านกังานเพิ่มขึ้น  
3. การสร้างความแขง็แกร่งในการประสานและบริหารภาคสังคมเพื่อใหบ้รรลุภารกิจหลกั  
4. การพฒันาทกัษะใหเ้ป็นmulti skill เพื่อปรับตวักบันโยบายควบคุมก าลงัคนภาครัฐ 
5. การเพิ่มทกัษะการบริหารจดัการในงาน  
6. การเสริมสร้างภาวะผูน้ าใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัโดยเฉพาะเร่ืองการพฒันา 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ในการวิเคราะห์ขอ้มูลส
ส ำคญัดา้นทรัพยากรบุคคลไดท้  ำการวิเคราะห์ขอ้มูลส ำคญั ดงัน้ี 

- โครงสร้างขา้ราชการจ ำแนกแต่ละช่วงอายุ  
- อตัราการสูญเสียจ ำแนกตามช่วงอายงุานและสาเหตุ  
- สัดส่วนขา้ราชการชาย-หญิง 
- ขอ้มูลค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรต่องบประมาณรวม 
- ขอ้มูลงบในการพฒันาบุคลากรต่องบบุคลากร  
- ร้อยละของขา้ราชการท่ีควรไดรั้บการพฒัน 

 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีส ำคญัดา้นทรัพยากรบุคคลดงัท่ีกผล่่กาวขา้งตน้นั้นรวิเคราะห์ 

พบวา่ในระยะเวลา 3 ปีขา้งหนา้เทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ จะประสบปัญหาในเร่ืองอตัรากลงัคนท่ีจะหายไปจาก การโอน 
(ยา้ย)ซ่ึงก าลงัคนดงักล่าวเป็นก าลงัคนในระดบัสายงานผูป้ฏิบติัซ่ึงอาจส่งผลกระทบในเร่ืองการ 
บริหารงานขององคก์รความพร้อมของก าลงัคนท่ีจะทดแทนก าลงัคนท่ีหนอกจากน้ีในเร่ืองค่าใชจ่้ายในยไป 
การพฒันาและจ านวนวนัท่ีไดรั้บการพฒันาของขา้ราชการนั้นยงัต่ าหนดากวา่เป้าหมายท่ี 
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สรุปการวิเคราะห์HR SWOT  
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ ไดมี้การจดั 

สัมมนาเชิงปฏิบติัการเพื่อรวบรวมขอ้มูลโดยไดเ้ชิญหวัหนา้ส่วนราชทุกหน่วยงานมาร่วมกนัทHR า SWOT 
เพื่อวิเคราะห์หาจุดแขง็จุดอ่อนโอกาส และอุปสรรคโดยเนน้ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรทั้งน้ี 
สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ไดด้งัน้ี 

1. จุดแข็ง(Strengths) 
- ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติังานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมท่ีจะรับการพฒันา  
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธ์ิขององคก์ร 
- บุคลากรมีจิตส านึกในการใหบ้ริการ 
- ผูบ้ริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกนั 
- มีผูน้ าองคก์รท่ีเขม้แขง็ 
- บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเขา้ถึงวฒันธรรมในพื้นท่ีการมีส่วนร่วมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน 
- มีการติดตามประเมินผลและคาดการณ์อยา่งเป็นระบบ 

ฯลฯ 
 

2. จุดอ่อน(Weaknesses) 
- บุคลากรมีความแตกแยกกนัระหวา่งกลุ่ม 
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชดัเจน  
- การมอบภาระงานยงัไม่ตรงตามศกัยภาพของบุคลากร 
- ขาดการพฒันาความรู้ดา้นเทคโนโลยีระบบ เคร่ืองมือใหม่ๆในการพฒันาแหล่งน ้า  
- ขาดทกัษะดา้นการส่ือขอ้ความบริหารประชาสังคมเพื่อสร้างแรงสนบัสนุนจาก 

ประชาชน และทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานเชิงรุก 
- การสนบัสนุนดา้นงบประมาณการพฒันายงัไม่เพียงพอ 
- ดา้นอตัราก าลงัยงัไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกบัปริมาณงาน  
- ขาดการสรุปบทเรียนองคค์วามรู้และติดตามประเมินผลเพื่อการแกปั้ญหาอยา่ง 

จริงจงัและต่อเน่ือง 
- ขาดการมองเชิงระบบความเขา้ใจและทกัษะการท างานแบบบูรณาการ  
- บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลย ี

ฯลฯ 
 

3. โอกาส (Opportunities) 
- องคก์รเป็นท่ีรู้จกัและยอมรับและมีภาพลกัษณ์ท่ีน่าเช่ือถือ 
- มีการสนบัสนุนส่งเสริมทั้งดา้นนโยบายและแนวทางการปฏิบติัจหน่วยงานต่างๆก 

ของรัฐ 
- มีกฎหมายท่ีรองรับและชดัเจน  
- เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจหลกัท่ีส าคญัต่อประชาชนในพื้นท่ี 

ฯลฯ 
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4. ภัยคุมคาม(Threats) 
- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ใหค้วามส าคญักบัองคก์ร 
- งบประมาณไม่เพียงพอ  
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอ้ืออ ต่อการปฏิบติังานานวย 
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองในเร่ืองการปฏิบติังานและการแต่งตั้งบุคลากร 



บทท่ี5 
ยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากรเทศบาล 
ประจ ำปีงบประมาณ2561 - 2563 

 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีส ำคญัในดา้นต่างๆจากผูบ้ริหารบุคลากรรวมทั้งขอ้มูลยทุธศาสตร์ 
ของเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ ไดถู้กน ำมาสรุปเพื่อจดัทยทุธศาสตร์การพฒันาพนกังานเทศบาล ประจ าปี งบประมาณ 
2561 - 2563 อีกทั้งไดมี้ปรับปรุงการก ำหนดวทิศัน์และพนัธกิจการพฒันาบุคลากรเทศบาล  
เทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ ประจ ำปีงบประมาณ2561 - 2563 ใหม่และจดัท าเป็นแผนท่ียทุธศาสตร์เพื่อใหเ้ป็นกรอบ 
กลยทุธ์ในการพฒันาทรัพยากรบุคคลและเพื่อส่ือสารใหบุ้คลากรในองคก์รไดมี้ความเขา้ใจใเห็นทิศทาง 
ความชดัเจนของการพฒันาบุคลากรร่วมกนัโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
วิสัยทัศน์  

บุคลากรเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิเป็นผูมี้สมรรถนะสูงเป่ียมดว้ยจริยธรรมเขา้ถึงประชาชน 
มีความเป็นสากลทุ่มเทผลกัดนัใหยุ้ทธศาสตองคก์รส าเร็จ 

 
พนัธกจิ 

1. พฒันาบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญในงานอยา่งสูงสุด  
2. สร้างเสริมวฒันธรรมและพฤติกรรมท่ีสนบัสนุนต่อวิสัยทศัน์พนัธกิจของเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนืโดยมีการพฒันาตนเองเป็นหัวใจหลกัส ำคญั 
4. พฒันาผูบ้งัคบับญัชำและผูบ้ริหารใหมี้ทกัษะการจดัการและภาวะผูน้ ำท่ีเป็นเลิศ 

 
ยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากรเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ ประจ ำไปีงบประมาณ 2561-2563  

1. พฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพสูงสุดทนัต่อเทคโนโลยใีหม่ๆในงาน โดยใชร้ะบบสมรรถนะ 
เป็นเคร่ืองมือหลกัในการบริหารจดัการการพฒันา  

2. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาการเขา้ถึงประชาชนใหแ้ก่ขา้ราชการทุกระดบัชั้น  
3. สร้างภาวะผูน้และทกัษะดา้นการบริหาร“คน” ท่ีเขม้แขง็ใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อ 

การจูงใจพฒันาและมอบหมายงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
4. สร้างวฒันธรรมการท างานร่วมกนัอยา่งมีความสุข  

5. ส่งเสริมวฒันธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 
โดยในแต่ละยทุธศาสตร์การพฒันานั้นไดก้ าหนดตวัช้ีวดัเพื่อการติดตามและประเมินผลการ  

ด าเนินงานความกา้วหนา้ของการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ไวด้งัน้ี 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร  ตัวชี้วัด    
1. พฒันาบุคลากรใหมี้ศกัยภาพสูงสุดทนัต่อ 1. ร้อยละเฉล่ียของขา้ราชการกรมท่ีผา่นการปร 
เทคโนโลยใีหม่ๆในงาน โดยใชร้ะบบสมรรถนะ สมรรถนะในระดบัท่ีองคก์รคาดหวงั 
เป็นเคร่ืองมือหลกัในการบริหารจดัการกา (% Competency Fit) 

 2. จ านวนวนัท่ีไดรั้บการพ ฒนาเฉล่ียต่อคนต่อปี 
2.เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสา จ านวนวนัต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรไดรั้บการพ 
การเขา้ถึงประชาชนให้แก่ขา้ราชการทุกระด ร่วมกิจกรรมดา้นส่งเสริมคุณธรรมและจิตอาสา 

 2. ผลการส ารวจภาพลกัษณ์ดา้นคุณธรรมจริยธร 
 ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 

3.สร้างภาวะผูน้และทกัษะดา้นการบริหาร 1. จ านวนวนัต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรซ่ึงด าร 
“คน” ท่ีเขม้แขง็ให้แก่ผูบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาท่ีไดรั้บการพฒันาในเร่ืองภ 
จูงใจพฒันาและมอบหมายงานผูใ้ตบ้งัคบับ และการบริหารคน 

 2. ผลการประเมินทศันคติของบุคลากรต่อ 
 ผูบ้งัคบับญัชา 

4.สร้างวฒันธรรมการท างานร่วมกนัอยา่งม 1. จ านวนวนัต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรเขา้ร่วม 
ความสุข พฒันาความสุขกายสุขใจ 

 2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
 ปฏิบติังาน 

5. ส่งเสริมวฒันธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่การเป็น 1. จ านวนความรู้/บทความ/นวตักรรมเฉล่ียต่อคนท 
องคก์รแห่งการเรียนรู้ บุคลากรบนัทึกเขา้ระบบKM 

 2. ผลงานนวตักรรมท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหไ้ด ้



บทท่ี6 
หลกัสูตรการพฒันา 

 
การก ำหนดแนวทางในการพฒันาบุคลากรของเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ ไดพ้ิจารณาและให ้ ความส 

าคญักบัุคลากรในทุกระดบัทั้งคณะผูบ้ริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนกังานเทศบาลรวมถึงพนกังานจา้ง 
ของเทศบาลทุกส่วนราชการเพื่อใหไ้ดรั้บการพฒันาประสิทธิภาพทั้งทางดา้นการปฏิบติังานหนา้ท่ีความ 
รับผิดชอบความรู้และทกัษะเฉพาะของงานในแต่ละต ำแหน่งการบริหารและคุณธรรมและจริยธรรมดงัน้ี  

- ปลดัเทศบาล 
ส ำนกัปลดัเทศบาล ประกอบดว้ย  

2. หวัหนา้ส ำนกัปลดัเทศบาล 
3. นกัทรัพยากรบุคล 
4. นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  
5. นิติกร 
6. นกัวิชาการสาธารณสุข 
7. นกัพฒันาชุมชน  
8. เจา้พนกังานธุรการ 
9. เจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  
10. พนกังานจา้งทุกต าแหน่ง ทุกอตัราในสังกดั 

กองคลงั ประกอบดว้ย 
1. ผูอ้ านวยการกองคลงั 
2. นกัวิชาการเงินและบญัชี  
3. เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
4. เจา้พนกังานธุรการ 
5. เจา้พนกังานพสัดุ  
6. เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้ 
7. พนกังานจา้งทุกต าแหน่ง ทุกอตัราในสังกดั กองช่าง 

ประกอบดว้ย  
1. ผูอ้ านวยการกองช่าง 
2. นายช่างโยธา 
3. เจา้พนกังานธุรการ  
4. นายช่างไฟฟ้า  
5. พนกังานจา้งทุกต าแหน่ง ทุกอตัราในสังกดั 

กองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ประกอบดว้ย  
1. ผูอ้ านวยการกองการศึกษาฯ 
2. นกัวิชาการศึกษา 
3. เจา้พนกังานธุรการ  
4. พนกังานครูเทศบาล 
5. พนกังานจา้งทุกต าแหน่ง ทุกอตัราในสังกดั 
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การก าหนดวิธีการพฒันาโดยใชเ้คร่ืองมือในการพฒันาบุคลากรทั้งการพฒันาในระยะสั้น 
เช่นการจดัฝึกอบรมโดยเทศบาลด าเนินการเองหรือการส่งเขา้ร่วมฝึกอบรมท่ีหน่วยงานอ่ืนเป็นผูจ้ พฒันาในระยะยาว เช่น 
การสอนงานในขณะท างาน การจดัใหมี้พี่เล้ียงในการท างาน การมอบหมายงานก หมุนเวียนงาการให้ค าปรึกษาแนะน 
าการติดตามและประเมินผลโดยผูบ้งัคบับญัชา เป็นตน้ 

 
การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพฒันาบุคลากร 
เพื่อใหก้ารติดตามความส าเร็จและความกา้วหนา้ในแผนงานโครงการพฒันาบุคลากรที  

ก าหนดไวใ้นแต่ละยทุธศาสตร์นั้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งสนบัสนุนต่อความส าเร็จของ 
ยทุธศาสตร์หลกัของเทศบาลต าบลบุแกรงจึงไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดัในแต่ละแผนงานโครงการไวซ่ึ้งผูบ้ริหาร 
ผูป้ฏิบติังานสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการติดตามและประเมินผลความส าเร็จไดใ้นการก าหนดตวัช้ีวดันั้น 
ตอ้งมีความชดัเจนสามารถวดัผลไดแ้ละสามารถวดัผลไดจ้ริงสาหรับตวัช้ีวดัแผนงานโครงการพฒันาบุคลากร ไดก้ 
าหนดตวัช้ีวดัในแต่ละแผนงานดงัน้ี 



การพฒันาบุคลากรประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2563 
เทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ อ ำเภอไทรโยค  จังหวัดกำญจนบุรี 

 
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพฒันาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ท่ี1 

 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด  

โครงการ 
 ระยะเวลาท่ีจะด าเนินการพัฒ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ 

ผู้รับผิดช 
การ 

ยุทธศาสตร์   2561 2562 2563 พฒันา ประเมินผล 
1.พฒันาบุคลากรให้
ม 1. ร้อยละเฉล่ียของ 1.1 

โครงการพฒันาความรู้ความสามา
รถแล   - 

- ความส 
าเร็จของการปรับปรุง การฝึก งานการ 

ทดสอบ 
หรือ 

ศกัยภาพสูงสุดทนัต่
อ ขา้ราชการท่ีผา่นการ 

ทกัษะท่ีจเป็นในการปฏิบติังานของพ
นกัง    

ความรู้ความสามารถและทกั
ษะ อบรม เจา้หนา้ที ประเมินตาม 

เทคโนโลยใีหม่ๆใน
งาน 

ประเมินสมรรถนะใ
น เทศบาล     ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานข  ส านกั แบบท่ี 

โดยใชร้ะบบสมรรถ
นะ ระดบัท่ีองคก์รคาดห    

 
  พนกังานเทศบาล  ปลดัเทศบาล ก าหนด 

เป็นเคร่ืองมือหลกัใ (% Competency Fit) 1.2 โครงการจดัท Developmentา Road -  - ความส าเร็จของการจดัท า    
การบริหารจดัการกา
ร 2. จ านวนวนัท่ีไดร้ 

Mapเพื่อใชพ้ฒันาขา้ราชการทุกสายง
า  

  

Road Map    

พฒันา การพฒันาเฉล่ียต่อค 1.3 โครงการพฒันาขา้ราชการท่ีอยูร่ะ - 
- 
ร้อยละของขา้ราชการท่ีผา่น    

 ต่อปี ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ    

 

ทดลองงาน    

  1.4 
โครงการพฒันาทกัษะการประยกุ
ตใ์ช - - - จ านวนวนัท่ีไดรั้บการ    

  
เทคโนโลยใีนการปฏิบติังานตามยทุธ
ศาส        

  
หลกัของเทศบาลต 
าบลบุแกรง   

  

    

  1.5 
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างควา
มรู้ - 

- ร้อยละของจ 
านวนบุคลากรที    



  
เขา้ใจเก่ียวกบักฎหมายและระเบียบกา
ร    

เขา้รับการฝึกอบรมตามเป้าห
ม    

  ปฏิบติังานใหม่  

   

    

  1.6 
โครงการพฒันาทกัษะดา้นพฒันา
องค 

- ร้อยละของจ 
านวนบุคลากรที    

     

   

เขา้รับการฝึกอบรมตามเป้าห
ม    

  1.7 โครงการพฒันาบุคลากรโดยการ 
- ร้อยละของจ 
านวนบุคลากรที    

  
ฝึกอบรมกบัหน่วยงานภายน
อก     

รับการฝึกอบรมตามเป้าหมา
ย    
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพฒันาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ท่ี2 
 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด  

โครงการ 
ระยะเวลาท่ีจะด าเนินการพัฒ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ 

ผู้รับผิดช 
การ 

ยุทธศาสตร์  2561 2562 2563 พฒันา ประเมินผล 

2. เสริมสร้างคุณธรร จ านวนวนัต่อคนต่อ 1.1 
โครงการเสริมสร้างความสัมพอ
ัันธ์ดี   - - บุคลากรในองคก์รเกิด 

การฝึกอบร
ม งานการ 

ทดสอบ 
หรือ 

จริยธรรมจิตอาสากา
ร บุคลากรไดรั้บการ ระหวา่งบุคลากรในองคก์ร 

 

  ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งก  เจา้หนา้ที ประเมินตาม 
เขา้ถึงประชาชนใหแ้
ก พฒันาหรือเขา้ร่วม 1.2 

โครงการเผยแพร่ขอ้บงัคบัเทศ 
าลต าบล -  

- 
ร้อยละของบุคลากรกรมท่ีรู  ส านกั แบบท่ี 

ขา้ราชการทุกระดบั
ช กิจกรรมดา้น 

ต ำบลวงัโพธ์ิ 
ดว้ยจรรยาพนกังานเทศบาล 

 
  

ขอ้บงัคบั  ปลดัเทศบาล ก าหนด 
 

ส่งเสริมคุณธรรมแล
ะ 1.3 

โครงการพฒันาความสามารถใน
กา - มีการช่วยเหลือชุมชนอยา่ง 

   
     
 จิตอาสา บริการและจดัการชุมชน 

 

 

 

จ านวน3 วนัต่อคนต่อปี    

 2. ผลการส ารวจ 1.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ - 
- ร้อยละของจ 
านวนบุคลากรที    

 ภาพลกัษณ์ดา้น จริยธรรม 

   

เขา้รับการฝึกอบรมตามเป้า
ห    

 คุณธรรมจริยธรรม 1.5 
โครงการส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้ก
า - จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ    

 
ของบุคลากรต่อสังค
ม ปฏิบติังานตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ        

 ภายนอก กิจการบา้นเมืองท่ีดี 
   

    
  

1.6 โครงการพฒันาบุคลากรโดยการ 
- จ 
านวนผูบ้ริหารท่ีไดรั้บการ 

   
        



  ฝึกอบรมกบัหน่วยงานภายนอก    พฒันาตามแผน    
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพฒันาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ท่ี3 
 

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด  

โครงการ 
ระยะเวลาท่ีจะด าเนินการพัฒ 

ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ 

ผู้รับผิดช 
การ 

ยุทธศาสตร์  2561 2562 2563 พฒันา ประเมินผล 

3. สร้างภาวะผูน้ า จ านวนวนัต่อคนต่อ 1.1 โครงการพฒันาระบบประเมิน   - 
- ระดบัความส 
าเร็จในการพฒัน 

การฝึกอบร
ม งานการ 

ทดสอบ 
หรือ 

และทกัษะดา้นกา
ร บุคลากรซ่ึงด ารง LeadershipCompetency แบบ    ระบบการประเมิน  เจา้หนา้ที ประเมินตาม 

บริหาร“คน” ท่ี 
ต 
าแหน่งผูบ้งัคบับญัช 360 องศา 

 

    ส นกัา แบบท่ี 

เขม้แขง็ใหแ้ก่ 
ไดรั้บการพฒันาในเ
รื 1.2 

โครงการพฒันาภาวะผูน้และทกัษ
า -  - จ านวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วม  ปลดัเทศบาล ก าหนด 

ผูบ้งัคบับญัชาเพื่ ภาวะผูน้ าและการ การใหค้ าปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร้า    โครงการ    

ในการจูงใจพฒันา บริหารคน ผูบ้งัคบับญัชาท่ีเป็นเลิศ 

  

     
และมอบหมายงา
น 2. ผลการประเมิน 1.3 โครงการพฒันาความรู้การจดัการ - - จ านวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วม    

ผูใ้ตบ้งัคบับญัช 
ทศันคติของบุคลาก
รต 

ทรัพยากรมนุษยแ์ก่ผูบ้งัคบับญัชา(HR
For    โครงการ    

 ผูบ้งัคบับญัชา Line Manager) 

 

 

 

    

  1.4 
โครงการประกวดแผน 
กิจกรรมการ - - ความส าเร็จของRoad Map    

  พฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
   

การพฒันาผูบ้งัคบับญัชา    
  

1.5 โครงการพฒันาบุคลากรโดยการ - จ านวนผูบ้ริหารท่ีไดรั้บ 

   
        
  ฝึกอบรมกบัหน่วยงานภายนอก    พฒันาตามแผน    
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพฒันาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ท่ี4 
 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศา โครงการ 

ระยะเวลาท่ีจะด าเนินการพั 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพฒัน ผู้รับผิดช 
การประเมินผ
ล 

2561 2562 2563        
4.สร้างวฒันธรรม
กา 

.1.จ 
านวนวนัต่อคนต่อป 1. โครงการแข่งขนักีฬาภายใน    - จ านวนบุคลากรท่ีเขา้ การฝึกอบรม งานการ ทดสอบ หรือ 

ท 
างานร่วมกนัอยา่ 

บุคลากรไดรั้บการพฒัน
า ระหวา่งพนกังานเทศบาล 

   

โครงการ  เจา้หนา้ที 
ประเมินตามแ
บบ 

ความสุข หรือเขา้ร่วมกิจกรรมดา้ 2. โครงการพฒันาคุณธรรม 
- จ 
านวนบุคลากรท่ีเขา้ร่วม  ส านกั ท่ี 

 
ส่งเสริมคุณธรรมและจิ
ต 

จริยธรรมของคณะผูบ้ริหาร 
พน ั    โครงการ  ปลดัเทศบาล ก าหนด 

 อาสา เทศบาล และพนกังานจา้งของ        

 
2.ผลการประเมินทศันค
ติ เทศบาล 

   
    

 

ของบุคลากรต่อการอยู ่
3. 
โครงการพฒันาศกัยภาพและ - จ านวนบุคลากรท่ีเขา้ 

   
       
 ร่วมกนัในองคก์ร ศึกษาดูงานของคณะผูบ้ริหาร    โครงการ    

  
พนกังานเทศบาล 
และพนกังานจา้        

  ของเทศบาล        
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพฒันาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ท่ี5 

ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดยุทธศ โครงการ 

ระยะเวลาท่ีจะด าเนินการพั 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพฒัน ผู้รับผิดช 
การประเมินผ
ล 

2561 2562 2563        
5. 
ส่งเสริมวฒันธรร 1.จ านวนวนัต่อคนต่อปี 1. โครงการจดัท าศูนยข์อ้มูลเร    จ านวนบุคลากรท่ีเขา้ร การฝึกอบรม งานการเจา้หนา้ ทดสอบ หรือ 

การเรียนรู้เพื่อม 
บุคลากรไดรั้บการพฒัน
า ในองคก์ร 

   

โครงการ  ส านกั 
ประเมินตามแ
บบ 

การเป็นองคก์รแห่
ง หรือเขา้ร่วมกิจกรรมดา้ 2. โครงการเรียนรู้แลกเปล่ียน - จ านวนบุคลากรท่ีเขา้  ปลดัเทศบาล ท่ี 

การเรียนรู้ 
ส่งเสริมคุณธรรมและจิ
ต 

ระหวา่งบุคลากรในองคก์รผา่
นระ    โครงการ   ก าหนด 

 อาสา ส่ืออนไลน์ 

   

    

 
2.ผลการของบุคลากรต่
อ 

3. 
โครงการพฒันาศกัยภาพและ - จ านวนบุคลากรท่ีเขา้    

 การพฒันาความรู้ ศึกษาดูงานของคณะผูบ้ริหาร    โครงการ    

  
พนกังานเทศบาล 
และพนกังานจา้        

  ของเทศบาล        



          



 



บทท่ี7 
งบประมาณในการด าเนินการพฒันา 

 
เทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิจะประมาณการตั้งจ่ายไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซ่ึงปรากฏดงัน้ี 

 
๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ งบประมาณาปี พ.ศ. ๒๕61 

๑) แผนงานบริหารทัว่ไปงานบริหารทัว่ไปค่าตอบแทนใชส้อยค่าใชส้อย 
ค่าลงทะเบียนตั้งจ่ายไว1้00,000 บาท 

๒) แผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานค่่าตอบแทนใชส้อยลงัค่าใชส้อย 
ค่าลงทะเบียนตั้งจ่ายไว3้0,000 บาท 

๓) แผนงานการศึกษางานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษาหมวดค่าตอบแทน 
ใชส้อยค่าใชส้อยค่าลงทะเบียนตั้งจ่ายไว5้0,000 บาท 

๔) แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชนหมวด 
ค่าตอบแทนใชส้อยค่าใชส้อยค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว3้0,000 บาท 

 
 

2. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ งบประมาณาปี พ.ศ. ๒๕62  
๑) แผนงานบริหารทัว่ไปงานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทนใชส้อยค่าใชส้อย 

ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว1้00,000 บาท  
๒) แผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั ค่าตอบแทนใชส้อยค่าใชส้อย 

ค่าลงทะเบียนตั้งจ่ายไว3้0,000 บาท  
๓) แผนงานการศึกษางานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษาหมวดค่าตอบแทน 

ใชส้อยค่าใชส้อยค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว5้0,000 บาท  
๔) แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชนหมวด 

ค่าตอบแทนใชส้อยค่าใชส้อยค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว3้0,000 บาท ฯลฯ 
 

3. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ งบประมาณาปี พ.ศ. ๒๕63  
๑) แผนงานบริหารทัว่ไปงานบริหารทัว่ไป ค่าตอบแทนใชส้อยค่าใชส้อย 

ค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว1้00,000 บาท  
๒) แผนงานบริหารทัว่ไป งานบริหารงานคลงั ค่าตอบแทนใชส้อยค่าใชส้อย 

ค่าลงทะเบียนตั้งจ่ายไว3้0,000 บาท  
๓) แผนงานการศึกษางานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษาหมวดค่าตอบแทน 

ใชส้อยค่าใชส้อยค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว5้0,000 บาท  
๔) แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัเคหะและชุมชนหมวด 

ค่าตอบแทนใชส้อยค่าใชส้อยค่าลงทะเบียน ตั้งจ่ายไว3้0,000 บาท 



บทท่ี8 
การติดตามและประเมินผล 

 
 

การติดตามและประเมินผลเป็นกลไกส าคญัท่ีจะสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธประสัิภาพแลทธิผ 
ของการด าเนินงานซ่ึงการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะทอ้นถึงผลการด าเนินงานของผทูั้งในดา้นปฏิบติังาน ความส 
าเร็จและความลม้เหลวในการปฏิบติังานท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายควรรับทราบเพื่อนาผลการประเมินไปใช ้
ประโยชน์ในดา้นการพฒันาการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจและการตดัสินใจในการบริหารจดัการในภาพรวม 
ขององคก์าร  

เทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิตระหนกัถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากรจึงไดก้ าหนดแนวทางใน 
การประเมินผลบุคลากร2 รูปแบบดงัน้ี 

1) การประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี  
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

 
รูปแบบท่ี1การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

เพื่อประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซ่ึงถือเป็นหวัใจส าคญั 
ในการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรเป็นส่ิงท่ีจะท าใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานไดส้ตาม าเร็ 
เป้าหมายท่ีเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิตอ้งการผลการประเมินในส่วนน้ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อการวางแผน 
พฒันาบุคลากรของเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิใหมี้คุณลกัษณะตามท่ีเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งการ 
โดยแบ่งสมรรถนะเป็น2 กลุ่มคือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั 
2. สมรรถนะตามภาระงาน 

 
1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลกั(Core Competency)  
เป็น Competency ท่ีบุคลากรทุกต าแหน่งภายในมหาวิทยาลยัตอ้งมีซ่ึงจะเป็นCompetency 

ท่ีช่วยสนบัสนุนวิสพััยทศัน์นธกิจและความสามารถหลกัของเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิประกอบดว้ย  
1.1) การมุ่งเนน้ท่ีผูรั้บบริการความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบ้ริการ 

เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของผูรั้บบริการดว้ยความเตม็ใจไดอ้ยา่งรวดเร็วซ่ึงผูรั้ 
อาจเป็นไดท้ั้งนกัศึกษาบุคคลทัว่ไปและบุคลากรภายในของสถาบนั  

1.2) ความซ่ือสัตยค์ุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีแสดงออกถึงความซ่ือสั สุจริตในการท 
างานโดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพไดแ้ก่การประพฤติปฏิบติัถูกตอ้งเหมาะสม 
ทั้งตามหลกักฎหมายคุณธรจร่ิยธรรมตลอดจนหลกัแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของ 
สถาบนัมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน  

1.3) การมุ่งมัน่เพื่อบรรลุความส(Achievementาเร็จ Motivation): ความมุ่งมัน่จะ 
ปฏิบติังานใหดี้หรือให้เกินกวา่มาตรฐานท่ีมีอยู่โดยมาตรฐานน้ีอาจเป็นผลการปฏิบติังานท่ีผน่มาของตนเอง 
หรือเกณฑว์ดัผลสัมฤทธ์ิท่ีมหาวิทยาลยักอีทั้งยงัรวมถึงการสร้างสรรคพ์ฒันาผลงานหรือกระบวนการาหนดขึ้น 
ปฏิบติังานตามเป้าหมายท่ียากโดดเด่นและทา้ทาย 
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1.4) ใฝ่เรียนรู้และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองการพฒันาตนเองในดา้นความรู้ทกัษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอ่ืนๆรวมทั้งการแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงตนเองและประสิทธิภาพในการ 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน  

1.5) การท งานเป็นทีมความตั้งใจท่ีจะท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นส่วนหน่ึงในทีมงาน 
หน่วยงานหรือสถาบนัโดยผูป้ฏิบติัมีฐานะเป็นสมาชิกในทีมมิใช่ในฐานะหวัหนา้ทีมและมีความสามารถในการ 
สร้างและด ารงรักษาสัมพนัธภาพท่ีดีกบัสมาชิกในทีม 

 
2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 

เป็นCompetency ท่ีใชเ้ฉพาะต าแหน่งงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาล  
ต าบลบุแกรงเพื่อใหม้ัน่ใจวา่บุคลากรมีความรู้ทกัษะความสามารถเพียงพอและมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อการ 
ปฏิบติังานตามภาระงานท่ีรับผิดชอบประกอบดว้ย  

2.1) ความรู้และความเขา้ใจในท่ีรับผิดชอบงมีความรู้และความเขา้ใจในระบบและ 
ขั้นตอนการท างานรวมทั้งสามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้และทกัษะต่างๆ ในการปฏิบติังานใหเ้กิดผลส าเร็จได้  

2.2) ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีรัับผิดชอบกษะความช านาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
ปฏิบติังานในงานท่ีรับผิดชอบ  

2.3) พฤติกรรมและความมีวินยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานการแสดงดว้ยการกระท าหรือ 
คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานในงานท่ีรับผิดชอบและการปฏิบติัตนตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัหรือ 
หลกัเกณฑข์องเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล  

2.4) การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าประหยดัและมีประสิทธิภาพแสดงถึงการบริหาร 
จดัการโดยค านึงถึงการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่าประหยดัและไดป้ระโยชน์สูงสุด 

 
รูปแบบท่ี2การพจิารณาความดีความชอบประจ าปี การพิจารณาความดีความชอบประจ 
าปีบุคลากรของเทศบาลต าบลบุแกรงอิงตามผลการ  

ประเมินการปฏิบติังานประจาปีโดยเกณฑใ์นการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณของเทศบา
ลต ำบลวงัโพธ์ิเป็นส าคญั 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
การส ารวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกดัเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิ 

...................................................... 
การส ารวจขอ้มูลความตอ้งการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกดัเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิตำมวตัถุประสงค ์

เพือ่น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ประกอบการจดัท าแผนฝึกอบรมประจ าปีใหมี้ประสิทธิภำพ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรและหน่วยงานมากท่ีสุด เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทลต่อ 
การพฒันาบุคลากร นอกจากน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การพฒันาบุคลากรของเทศบาลาบลบุแกรง 
จากผลการส ารวจขอ้มูลสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
ข้อมูลท่ัวไป  

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด50คน จากทั้งหมด4 ส่วนราชการ(คิดเป็นร้อยละ 100) มีการ 
กระจายขอ้มูลอยา่งทัว่ถึงทั้งเพศ อาย ุการศึกษาประสบการณ์และหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังาน เทศบาล 
ลูกจา้งประจและพนกังานจา้ง  

ผูต้อบแบบสอบถามดงักล่าว เป็นพนกังเทศบาลน พนกังานครูเทศบาลร้อยละ42 พนกังาน 
จา้งตามภารกิจร้อยละ36 และพนกังานจา้งทัว่ไปร้อยละ 22  

ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูจ้บปริญญาโทร้อยละ8 ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ52 
และระดบัต่ ากวา่ปริญญาตรีร้อยละ40  

เม่ือพิจารณาจากประสบการณ์ในการท างานพบวา่อายงุานไม่เกินปีร้อยละ540 
อายงุานเกินกวา่5 ปีร้อยละ 30 และร้อยละ50 มีอายงุานมากกวา่ ปี10 

 
หลกัสูตรความต้องการของบุคลากร 
หลกัสูตรท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุดตามล าดบัจากมากไปหานอ้ยคือ 

 
ล าดบั หลกัสูตร ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 

1 หลกัสูตรดา้นความรู้และทกัษะของงานในแต่ละต 54 
2 หลกัสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบติัราชการ 26 
3 หลกัสูตรการพฒันาเก่ียวกบังานในหนา้ท่ีรับผิดชอบ 10 
4 หลกัสูตรดา้นการบริหาร 4 
5 หลกัสูตรดา้นคุณธรรม และจริยธรรม 6   

 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
ส่วนใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ85 พอใจท่ีจะเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ีมี 

ระยะเวลาการฝึกอบรมร้อยละ95 พอใจในระยะเวลาการฝึกอบรม 5- 7 วนั ร้อยละ 5 พอใจในหลกัสูตรท่ีมี 
ระยะเวลาการฝึกอบรมมากกวา่ 15 วนัขึ้นไปผูต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบมากกวท่ั้งน้ีงทางเลือกหน่ึ 
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สถานท่ีฝึกอบรม 
ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ30 เห็นวา่ควรจดัใหมี้การฝึกอบรมท่ีจงัหวดักำญจนบุรี 

ร้อยละ70 เห็นวา่ควรจดัใหมี้การฝึกอบรมต่างจงัหวดั 
 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
จากผลการส ารวจความตอ้งการฝึกอบรมของบุคลากรสังกดัเทศบาลต ำบลวงัโพธ์ิจะเป็นขอ้มูล  

ใหไ้ดท้ราบความตอ้งการในการเขา้รับการพฒันาศกัยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของบ ในสังกดัเทศบาล
ต ำบลวงัโพธ์ิทุกระดบัเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อน าขอ้มูลท่ีเป็นจริงมาประกอบ 
วางแผนเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณค่าใชจ่้าย การประเมินติดตามผลการฝึกอบร 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพื่อประโยชน์ต่อเทศบาล 

 
…………………………………………… 



 


