
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ  2561 - 2563 

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลท้ายดง 
อ าเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 



ค าน า 

  การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร จึงเป็นภาระหน้าที่ของ
ผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือท า
ให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายของหน่วยงาน 
  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้       
และประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้นตลอดจนปัญหาที่เกิดข้ึนภายในองค์กรน ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของปัญหา  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการ
ฝึกอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติของบุคลากรเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น 

  เทศบาลต าบลท้ายดง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี  2561 - 2563  ขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และให้พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า      
และพนักงานจ้างได้ทราบ และถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

 
         

เทศบาลต าบลท้ายดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลต าบลท้ายดง  อ าเภอวังโป่ง  จังหวัดเพชรบูรณ ์

……………………………….. 
 

1.หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.1. ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม่  ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง 
ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน เพ่ือแสวงหา
รูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนาองค์การ ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์การเพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 

1.2 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.2546 มาตรา 11 

ระบุดังนี้ “ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่ก าร
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิม
เสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึง
ปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ใน
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
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3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการ เพื ่อให ้ข ้าราชการทุกคนเป็นผู ้ม ีความรู ้ ความ สามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา              
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท้ายดงประจ าปี  2561 -
2563 
  2.2  เพ่ือให้คณะผู้บริหารรับทราบ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ของเทศบาลต าบลท้ายดง 
  3.  ขอบเขต  
  ครอบคลุมการก าหนดแผนพัฒนาบุคลากรการด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลท้ายดง 

4.  เป้าหมาย 
  บุคลากรในเทศบาลต าบลท้ายดง ได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
สามัญ พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างทุกคน 

5.  งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ประจ าปี  พ.ศ.2561 - 2563 

6.  ผู้รับผิดชอบ 
  6.1  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลท้ายดง และหัวหน้ากองทุกกอง 
  6.2  บุคลากรผู้รับผิดชอบ  มีหน้าที่ 

        6.2.1  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
                6.2.2  วิเคราะห์ข้อมูล  และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

        6.2.3  เสนอแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีต่อคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ 
                   มอบหมาย 
        6.2.4  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลที่ได้รับ 
                  มอบหมาย 
        6.2.5  แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ให้นายกเทศมนตรีทราบ 
        6.2.6  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
        6.2.7  เสนอรายงานผลการด าเนินตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  และผลการ 
                  ประเมินและติดตามผลเสนอคณะกรรมการ 
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7.  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
 

รายละเอียด ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
1.  ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- พนักงานทุกคน 
- บุคลากร 

2.  วิเคราะห์ปัญหา  และข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร - ผู้บริหาร 
- คณะกรรมการ 
- บุคลากร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 

3.  พิจารณาว่า  บุคลากรของหน่วยงาน หรือส่วนราชการภายใน   
     จุดใดที่ต้องมีการฝึกอบรม  เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ 
     ท างาน 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

4.  จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี  ต่อคณะกรรมการ/คณะ 
    บุคคลที่ได้รับมอบหมาย 

- ผู้บริหาร 
- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

5.  จัดส่งบุคคลไปอบรม  และจัดท าเอกสารการฝึกอบรมที่ได้รับ 
     ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา 

- บุคลากร 

6.  แก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคล 
     ที่ได้รับมอบหมาย 

- หัวหน้าส่วนราชการ 
- บุคลากร 

7.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
     ประจ าปี 

- บุคลากร 

8.  ประเมินผล - หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
- บุคลากร 
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การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท้ายดง 

วิเคราะห์ปัญหาให้ได้จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น 

ของหน่วยงาน 

บุคลากรไมส่ามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐาน  และส าเร็จตามที่ก าหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไม่ส าเร็จตามก าหนด 

พิจารณาความต้องการฝึกอบรม 
พิจารณาเปน็รายบุคคล  หรือระดับ
หน่วยงานภายใน ส านักงาน 

ส ารวจความต้องการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหน่วยงาน 

ขออนุมัติผู้บริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจ าเป็นที่ต้องมีการฝึกอบรม 
ตามล าดับความจ าเปน็ ก่อน - หลัง 

ส่งบุคลากรไปฝึกอบรม จัดท าโครงการฝึกอบรม 

ก าหนดเป้าหมายของการฝึกอบรม 

ก าหนดเนื้อหาของการฝึกอบรม 

ก าหนดวิธีการฝึกอบรม 
ด าเนินการฝึกอบรม 

รายงานผลการฝึกอบรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลท้ายดง 
 

  การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลท้ายดง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาก าลังคน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เทศบาลต าบลท้ายดง 
  “ทันสมัย  ร่วมใจประสาน 
    บริการเป็นเลิศ    เทิดคุณธรรม” 
 
  ทันสมัย (M : Modern) 
   : ความทันสมัยในการใช้ระบบสารสนเทศ ( IT) มีทักษะ, เทคนิคการถ่ายทอดและ
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาข้าราชการ 
 
  ร่วมใจประสาน (U : UMTY) 
   : ความร่วมมือประสานเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลท้ายดง 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมาย 
 
  บริการเป็นเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
   : การปฏิบัติตามแนวพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ข้าราชการ คือ      
ผู้ท างานให้ประชาชนชื่นใจ” การให้บริการประชาชนด้วยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐให้สอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติต้อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าเชิง
ภารกิจแห่งแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน...ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี... 
 
  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
   : ข้าราชการเทศบาลต าบลท้ายดงจะต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความโปร่งใส และ
เป็นธรรม 
 

พันธกิจ 
• สร้างระบบการพัฒนาก าลังคนการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
• ส่งเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใต้หลักการมี ส่วนร่วมเพ่ือสร้างทีมงานและเครือข่าย โดยเน้นการมี

สัมพันธภาพที่ด ี
• ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้บุคลากร เทศบาลต าบลท้ายดงทุกส่วนราชการ/หน่วยงานอย่าง

เป็นระบบต่อเนื่องและท่ัวถึง 
• เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างๆ 
• ด าเนินการและพัฒนาการฝึกอบรม โดยการให้ความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการ

ท างาน ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อม่ันตนเอง และให้เกิดแก่บุคลการในสังกัดทุกหน่วยงาน 
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เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 

• บุคลากรเทศบาลต าบลท้ายดงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ (Knowledge Worker) สอดคล้อง
กับการพัฒนาระบบราชการ 

• ระบบการพัฒนาก าลังคนเทศบาลต าบลท้ายดงมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ 
เทศบาลต าบลท้ายดง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• วิชาการและระบบสารสรเทศการฝึกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
• กระบวนการเรียนรู้ของบุคลการสังกัด เทศบาลต าบลท้ายดง มีความต่อเนื่อง สามารถสร้างองค์ความรู้

และเผยแพร่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การวิเคราะห์การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
 จุดแข็ง (Strength : S) 

1. มีการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง  
2. มีการก าหนดส่วนรราชการที่เหมาะสมกับลักษณะงานของพ้ืนที่ 
3. ผู้บริหารให้การสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู้เพ่ิม 
4. บุคลากรในการพัฒนาบุคลากรทุกปีทั้งที่เทศบาลด าเนินการเองหรือส่งเข้ารับการอบรมจาก

หน่วยงานต่าง ๆ 
 จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์กรยังขาดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ที่เป็นระบบและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3. งบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรมีจ านวนจ ากัด 
4. การมอบหมายงานให้กับบุคลากรปฏิบัติยังคงมีความซับซ้อนไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง 
5. บุคลากรในองค์กรขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง 
6. บุคลากรไม่มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 

           
 โอกาส (Opportunity : O) 

1. กรมส่งเสริมให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร 
2. การเข้าถึงระบบสารสนเทศ เช่น การค้นหาข้อมูลด้วยอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
3. พนักงานเทศบาลมีความก้าวหน้าตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างหน่วยงานด้วยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร เช่น อบรมร่วมกัน 
6. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร 
7. รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
8. สถาบันพัฒนาบุคลากร  มีหลักสูตรในการฝึกอบรมที่หลากหลาย 

 
 อุปสรรค (Threat : T) 

1. การส่งเสริมสนับสนุนด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  กฎ ระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆ จาก
ราชการส่วนกลางที่กระจายอ านาจลงมาให้ท้องถิ่นปฏิบัติยังไม่ชัดเจน  บุคลากรไม่มีความรู้และ
ความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ 



    -7- 
 

2. กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ยังไมเ่อ้ือต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. พนักงานเทศบาลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไม่เรียนรู้งาน 
4. พนักงานเทศบาลขาดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องวินัย 
5. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรไม่สอดรับกับความต้องการของผู้อบรม 
6. หลักสูตรที่เปิดอบรมบางหลักสูตรมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสูง 

 
ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้บริหารในการพัฒนาบุคลากร 

1. ก่อให้เกิดความสามัคคี (cohesive) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะน าพาองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
3. ช่วยเสริมสร้างองค์กรสู่ความส าเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ (Outcome) ตรงตาม

วัตถุประสงค์ (Objective) ที่วางไว้ โดยมีการบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result based 
management) และการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) ในองค์กร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ซึ่งได้แก่การบริหารที่จะต้องบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน้ าเข้า (input) กับผลลัพธ์ (outcome) ที่เกิดขึ้นโดยมีการท า cost-
benefit analysis ให้วิเคราะห์ความเป็นไปและความคุ้มค่าของแผนงานหรือโครงการต่างๆเทียบกับ
ประโยชน์ที่ได้รับ รวมทั้งจัดท าเป้าหมายการท างานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual 
scorecards) ที่เชื่อมโยงระดับองค์กร (Organization scorecards) 

ความต้องการ/ความคาดหวังของเทศบาลในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความส าเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธ ารงรักษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร 

(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the 
organization desirable) 

4. ช่วยสื่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์สู่พนักงานทุกคน (communication HRM rising policies 
and strategies to all employees) 

5. ช่วยธ ารงรกัษาพฤติกรรมพนักงานให้มีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain 
ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนักงานเทศบาลได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ทั้งในและนอกระบบ 
ความต้องการความคาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 

1. เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน การบริหารราชการที่สามารถตอบสนอง (Responsiveness) ต่อ
ความต้องการของประชาชนและพยายามมุ่งให้เกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ต่อการ
พัฒนาชีวิตของประชาชน 

2. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น มีการก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้ตัว
ประชาชน 

3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการซึ่งได้แก่การปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งเน้นถึงความต้องการของประชาชน (citizen survey) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลต าบลท้ายดง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร 
1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการ

หน่วยงานต่างๆในสังกัด เทศบาลต าบลท้ายดง 
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร 
1.4 แผนงานพัฒนาศูนย์พัฒนาข้าราชการ เทศบาลต าบลท้ายดง 
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาต่อ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดู งาน

ภายใน/ภายนอกประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
    2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น  
          (หลักสูตรกลาง) 
    2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหน่วยงานต่างๆ  
          (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning Organization) 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการ
พัฒนาก าลังคน 

3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานด้านพัฒนาความรู้
ในองค์กร 
• การด าเนินงานของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
ก าลังคน เทศบาลต าบลท้ายดง 

• การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เวทีวิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
• จ านวนครั้งการประชุมของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์
ก าลังคน เทศบาลต าบลท้ายดง 
 

• จ านวนครั้งของการจัดเวที
วิชาการข้าราชการรู้ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 
• จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือ

ก าหนดแนวทางและการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา เทศบาลต าบลท้ายดง 

• จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการด้านต่างๆ เป็นประจ า
ทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวม 
12 ครั้ง/ปี 

1.2 แผนงานจัดท าระบบแผนและ
ประสานการพัฒนาระบบราชาร
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาล
ต าบลท้ายดง 

  

• การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ในสังกัด 
 
 
 
 

• การหาความจ าเป็น (Training 
Need) ในการพัฒนาบุคลากร 

• หน่วยงาน/ส่วนราชการใน
สังกัด เทศบาลต าบลท้ายดง
จัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดปงีบประมาณ 2561-
2563 แล้วเสร็จ 

• ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานมี
การหาความจ าเป็น(Training 
Need) และมีเอกสารแสดง
ขั้นตอนการหาความจ าเป็นใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด
เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องตนในการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 

• ส่วนราชการ/หน่วยงานสังกัด
เทศบาลต าบลท้ายดง จัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 
 
 

• ทุกส่วนราชการจัดให้มีการหา
ความจ าเป็น(Training Need)  
เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร
และใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนการพัฒนาบุคากรในสังกัด 

• การประชุมประสานแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

• มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณของทุก
ส่วนราชการ/หน่วยงาน 

• มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
งบประมาณ 2561-2563 

• จัดการประชุมส่วนราชการ/
หน่วยงานจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ 
2561-2563 
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• การจัดระบบฐานข้อมูล

บุคลากร เทศบาลต าบลท้ายดง 
• มีฐานข้อมูลบุคลากรที่เป็น

ปัจจุบัน ครอบคลุมทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงานในสังกัด
พ้ืนที ่เทศบาลต าบลท้ายดง 

• ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน
จัดท าข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้
เป็นปัจจุบันครบถ้วนและ
สามารถน ามาปรับใช้ได้ทันที 

1.3 แผนงานด้านการบริหารงาน 
     บุคลากร 
• มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ 

ในสังกัด 
 
 

• การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ
ในสังกัด 

 
 
 
 
 
• การด าเนินการทางวนิัย 
 
 
 
• การสรรหา และเลือกสรร

บุคลากรในสงักัด 

 
 
• มีการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ

ในสังกัดทุกระดับ 
 

 
• มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ข้าราชการในสังกัด 
 
 
 
 
 
• มีการด าเนินการทางวนิัย 
 
 
 
• มีการสรรหาและเลือกสรร

บุคลากรในสงักัด 

 
 
• ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูล

บุคลากรในสงักัดให้เป็นปัจจบุัน
ครบถ้วนและสามารถน ามาปรับ
ใช้ได้ทนัท ี

• จังหวัดเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการทุกระดบัในสงักัดและ
ให้ข้อคิดเห็นประกอบ การ
แต่งตั้งข้าราชการระดับหัวหนา้
ส่วนราชการประจ าจังหวัดต่อ
ส่วนราชการต้นสังกัด 

• นายกเทศมนตรีสามารถ
ด าเนินการทางวนิัยส าหรับ
ข้าราชการท้องถิน่และบุคลากร
ในสังกัด 

• ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสงักัด 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย 
     การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ทัศน 
     ศึกษาดูงาน ภายใน/ภายนอก 
     ประเทศ 
• การจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศึกษาต่อ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
• มีการจัดท าทะเบียนข้อมูล

ข้าราชการศึกษาต่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
• มีการจัดท าข้อมูลข้าราชการ

ศึกษาต่อ เพ่ือรวบรวมเป็น
ข้อมูลในการใช้บุคลากรให้
สอดคล้องกับความรู้
ความสามารถ (Put the 
Right man on the Right 
job) น าไปสู้การจัดตั้งธนาคาร
สมอง (Think Tank) 
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• โครงการพัฒนาบุคลากรโดย

การศึกษาต่อทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
    โครงการพัฒนาบุคลากรโดย    
    การศึกษาดูงาน/ฝึกอบรมกับ 
    หน่วยงานภายนอก ทั้งภายใน  
     ประเทศและต่างประเทศ 

 
• มีข้าราชการ/บุคลากรในสังกัด

ศึกษาต่อในประเทศและ
ต่างประเทศตามความต้องการ
ขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
อบรมดูงานกับหน่วยงานใน
ต่างประเทศ/ภายนอก 

 
ข้าราชการในสังกัดได้ศึกษา
ต่อตามความต้องการของ
องค์กรโดยกรสนับสนุนทุน
ของส่วนราชการต้นสังกัด,ทุน
ส่วนตัว,จังหวัด CEO 
หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/องค์กร 
และรัฐวิสาหกิจต่างๆ เช่น 
อบจ./เทศบาล/อบต.
,ธนาคาร,บริษัท,ห้างร้านต่างๆ
ในพ้ืนที่ 

มีข้าราชการ/บุคลากรที่เข้ารับการ
รอรมดูงานกับหน่วยงานภายนอก 
ในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ
,แคนาดา และกลุ่มประเทศเอเชีย 
(กลุ่มประเทศเพ่ือบ้านเพ่ือศึกษา
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากร 
      ตามความจ าเป็น (หลักสูตร 
      กลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรใน 
      สังกัดหน่วยงานต่างๆ  
      (หลักสูตรเฉพาะด้าน) 

• มีการจัดการฝึกอบรมสัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ 
การใหค้วามรู้ในลักษณะของ
การจัดลักสูตรต่างๆ แก่
ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัด จามความจ าเป็นและ
เป็นประโยชน์กับหน่วยงาน
โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าเป็นหลักสูตร
กลาง 

• มีการจัดการฝึกอบรม สัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ
ให้ความรู้ในลักษณะของการ
จัดหลักสูตรต่างๆ โดยจัดท า
เป็นหลักสูตรเฉพาะด้าน เช่น 
ด้านสาธารณสุข ด้าน
การเกษตร การพัฒนาชุมชน 
ฯลฯ 

• กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจัดท าหลักสูตรกลาง
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
และบุคลากรในสังกัดส่วน
ราชการ/หน่วยงานต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
• ส่วนราชการ/หน่วยงานจัดท า

หลักสูตรเฉพาะด้านเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรในสังกัด เป็น
การเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติให้แก่บุคลากรใน
สังกัด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการด าเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการความรู้เพื่อ 
     สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
     และการพัฒนาก าลังคน 
 
 
3.2 แผนงานสร้างเครือข่ายความ  
      ร่วมมือในการพัฒนาก าลังคน 
      เพื่อสนับสนุนประเด็น 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

• โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ 
เทศบาลต าบลท้ายดง 

 
 
 
 

• โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างเทศบาล
ต าบลท้ายดงและองค์กร
ภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

 

• มีการท าแผนการจัดการ
ความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 

• มีการท าโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ เทศบาล
ต าบลท้ายดง 

 
 
 
 
• มีการจัดท าโครงการความ

ร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรภายนอก 
เทศบาลต าบลท้ายดง 

• จัดให้มีคณะท างานจัดท า
ระบบการบริหารความรู้เพื่อ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด ปี 2561-
2563 

 
 
 
 
• สนับสนุนให้มีการจัดท า

โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ในสังกัดพ้ืนที่ เทศบาล
ต าบลท้ายดง เป็นการแสวงหา
ความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ 

• จัดให้มีการจัดท าโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานและองค์กร
ภายนอก เทศบาลต าบล    
ท้ายดง เพ่ือเป็นการแสดง
ความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 

 
 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 
 เทศบาลต าบลท้ายดง  ได้ก าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตามประเมินผล 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัตความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
มากน้อยเพียงใด โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ ดังนี้ 
 
6.1 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการและติดตามผลการท างานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลต าบล
ท้ายดง จะด าเนินการดังนี้ 
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 1) ให้มีการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ท าหน้าที่ วิเคราะห์และวาง
ระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
ก าลังคนเทศบาลต าบลท้ายดง โดยมีผังโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล แสดง
ดังรูปที่ 6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 6.1  แสดงโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  
 
 

ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

 การประสานงาน 

 Flow ของการรายงาน 

ปลัดเทศบาลต าบลท้ายดง 
(CKO) 

คณะกรรมการแผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลต าบลท้ายดง 

นายกเทศมนตรีต าบล
ท้ายดง (CEO) 

งานบริหารงานบุคคล 

 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

กองสาธารณสุข 

 

กองการศึกษา 
 

กองสวัสดิการสังคม 
 

กองประปา 
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1) ให้คณะท างานติดตามประเมินผลแผน พัฒนาบุคลากร รายงานผลการท างานต่อ
คณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลท้ายดง และผู้บริหารระดับสูง เป็นประจ าทุก 6 เดือน 

2) เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท้ายดง  ด าเนินการไปตามแผนแม่บทฯ  
ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ    จึงต้องด าเนินการต่อไป 

3) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลท้ายดง    
ที่สองคล้องกับแผนแม่บทฯ เพ่ือเกิดความชัดเจนในการด าเนินงานและประสานงาน 

4) สร้างความเข้าในแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนราชการ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับและน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ 

6.2 การติดตามประเมินผล 

 เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

 1. ก าหนดตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จและผลกระทบของการด าเนินการตามแผนแม่บท
ฯ ของเทศบาลต าบลท้ายดง โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

    -  ตัวชี้วัดตามเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการวัดประสิทธิผลของแต่ละยุทธศาสตร์การ 
                           พัฒนา (Output) 

  - ตัวชี้วัดระดับโครงการ เป็นการวัดความส าเร็จและผลกระทบของโครงการ 
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หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 

หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลท้ายดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563 
1. หลักสูตรนายกเทศมนตรี 
2. หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี 
3. หลักสูตรเลขานุการนายกเทศมนตรี 
4. หลักสูตรประธานสภาเทศบาล 
5. หลักสูตรรองประธานสภาเทศบาล 
6. หลักสูตรเลขานุการสภาเทศบาล 
7. หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล 
8. หลักสูตรปลัดเทศบาล หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
9. หลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
10. หลักสูตรนักบริหารงานคลัง  หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
11. หลักสูตรนักบริหารงานสวัสดิการสังคม  หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
12. หลักสูตรนักบริหารการศึกษา หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
13. หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุข หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
14. หลักสูตรนักบริหารงานช่าง  หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
15. หลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
16. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคลหรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
17. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
18. หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
19. หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป  หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
20. หลักสูตรนักประชาสัมพันธ์  หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
21. หลักสูตรนักวิชาการพัสดุ หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
22. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
23. หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกัน หรือหลักสูตรอื่นที่เก่ียวข้อง 
24. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการหรือหลักสูตรอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 
25. หลักสูตรนายช่างโยธา หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
26. หลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
27. หลักสูตรครูหรือหลักสูตรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
28. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง หรือหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
29. การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสตูรต่างๆ ที่หน่วยงานจัดขึ้นเอง 
30. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี  
31. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท  

 
 
 
 


