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ค าน า 

 
         การบริหารงานเทศบาลต าบลวังชัยให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวัง
ชัยนั้น บุคลากรถือเป็นส่วนที่มีความส าคัญยิ่งในการบริหารและน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เทศบาลต าบลวัง
ชัย  จึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน  เท่าที่ก าลัง
ความสามารถของเทศบาลต าบลและบุคลากรจะท าได้      และได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรนี้ขึ้นไว้ เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มของเทศบาล มีระยะเวลาของแผน  ๓  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
ตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง และอาจจะมีการปรับปรุง   ให้เหมาะสมขึ้นในโอกาสต่อไป  
 

  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลวังชัย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
บุคลากรนี้แล้ว บุคลากรของเทศบาลต าบลวังชัย จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของประชาชน 
สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่เทศบาลต าบลวังชัยได้  จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและจัดท า
แผนนโยบายและกลยุทธ์ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ไว้ ณ ที่นี้ 
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ส่วนที่  ๑ 
หลักการและเหตุผล 

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

๑.หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร 
 

1. หลกัการและเหตุผล 
 

ปัจจุบันทรัพยากรบุคคลเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาองค์กร แต่กระแสโลกาภิวัฒิน์ 
และการบริโภคนิยมที่ทุกสภาพสังคมประสบปัญหาคล้ายๆกัน  คือการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบกันทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร  ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาอย่างหนักที่หลายๆองค์กรมักประสบพบเจอ  จนบางแห่ง
ขาดซึ่งคุณธรรมจริยธรรมในการหนุนน าองค์การให้พัฒนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ และจะเห็นได้ว่าแทบทุก
องค์กรมักประสบปัญหาในระดับเดียวกัน  โดยเฉพาะหน่วยงานราชการมักประสบปัญหาเชิงโครงสร้าง  ซึ่ง
จะสังเกตได้จากการมีลักษณะงานที่ไม่เป็นระบบ ยุ่งยากซับซ้อน  เกิดความล่าช้า มีระบบอุปถัมภ์ภายใน
องค์กร   ศักยภาพคนท างานไม่สอดคล้องกับลักษณะงาน  ขาดการประชาสัมพันธ์ซึ่งกันและกันภายใน
องค์กร  จนน าไปสู่การบริหารจัดการที่ล้มเหลว เกิดการแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน  จนในที่สุดไม่สามารถน าพา
องค์กรรวมกันเป็นองค์เอกภาพได้  ดังนั้นการท างานในยุคปัจจุบันซึ่งต้องมีการแข่งขันกันสูง ท าให้หลายๆ
องค์กรต้องเผชิญปัญหาการขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน ต่างคนต่างท างานไม่ประสานความสามัคคี น าพาไปสู่
ปัญหาการขาดประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรในองค์กร  จนถึงขั้นมีการทะเลาะวิวาท และเกิด
ปัญหาต่างๆมากมายตามมา ส่งผลให้ผู้บริหารส่วนใหญ่เริ่มตระหนักในปัญหาและให้ความส าคัญกับการลด
ความขัดแย้งและเร่งสร้างความสามัคคีในองค์กร  ดังนั้นการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ  
สามารถแข่งขันได้ ทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับสากล  เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุค
แห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization)  โดยต้องอาศัยความรู้  ความสามารถของบุคลากร  องค์
ความรู้  และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  คือ  ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศได้ 
  เทศบาลต าบลวังชัย   เป็นหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการ
บริโภคนิยมอันน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและชุมชนรอบๆด้าน  ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น  บุคลากร หรือพนักงานเทศบาลต าบล  จึงมีส่วนส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อปัจจัยดังกล่าว  เพราะบุคลากรต้องเป็นบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  ทั้งทางด้านวิชาการ  
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง  ด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  โดยต้องอาศัยกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ  เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนั้น  เทศบาลต าบลวังชัย  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท าแผน
นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  และมีระบบการบริหารจัดการภายในองค์กร
ให้ทันสมัย  และมีมาตรฐานของการให้บริการประชาชนทุก ๆ ด้าน  รวมทั้งเป็นการเพ่ิมทักษะ  ความรู้ให้
ทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  มีความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และ
สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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                   ๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 

                     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.  ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้
เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

           “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้
เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของ
ต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้อง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ 
ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และน ามาปรับใช้กับ
การปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการ
พัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓.ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔.ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน เพื่อการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 

๑.๓. ประกาศ ก.ท.จ.ขอนแก่น 
  1.1 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.ท.) ได้มีประกาศ
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.ท.)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท า
มาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558  และเรื่อง  มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2558  จึงต้องมี
การปรับปรุงแผนอัตราก าลังในรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐาน 
ทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.จังหวัด) 
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด 
จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยาก  และคุณภาพ  
ของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลต าบลวังชัย  ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้ 

1.3 เทศบาลต าบลวังชัยจัดท าแผนอัตราก าลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.กลาง)   ทั้งนี้   ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 
  1.๔ คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาล  
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้เทศบาล แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
อัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของเทศบาล วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การ
วางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
 
    จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลวังชัย จังหวัดขอนแก่น จึงจัดท าแผน 

นโยบายและกลยุทธ์ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ขึ้น 
 

๒.  ข้อมูลด้านบุคลากร 
           ๒.๑  อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 
         ตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  ไดก้ าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ตามอัตราก าลังไว้  ดังนี้ 

๒.๒. โครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง 
  จากสภาพปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล  และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  พ.ศ.  2542  โดยมีการก าหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการแยกเป็น 

๒.๒.๑ นโยบายด้านโครงสร้าง 
  เทศบาลต าบลวังชัย  จะด าเนินการก าหนดภารกิจหน้าที่ให้เป็นไปตามการจัดต าแหน่ง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่ง  (ระบบแท่ง)  ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.)  ในการประชุมครั้งที่  6/2558  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน  2558  ได้ก าหนดประกาศ  
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558  ดังนั้น  
เทศบาลต าบลวังชัย  จึงก าหนดต าแหน่งในกรอบโครงสร้างการก าหนดต าแหน่ง  รายละเอียดดังนี้ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง(เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่(ระบบแท่ง) หมายเหตุ 
ส านักปลัดเทศบาล ส านักปลัดเทศบาล  
1.1 ฝ่ายอ านวยการ 1.1 ฝ่ายอ านวยการ  
   1.1.1 งานการเจ้าหน้าที่    1.1.1 งานการเจ้าหน้าที่  
   1.1.2 งานแผนและงบประมาณ    1.1.2 งานแผนและงบประมาณ  
   1.1.3 งานธุรการ    1.1.3 งานธุรการ  
   1.1.4 งานนิติการ    1.1.4 งานนิติการ  
   1.1.5 งานประชาสัมพันธ์    1.1.5 งานประชาสัมพันธ์  
   1.1.6 งานพัฒนาชุมชน    1.1.6 งานพัฒนาชุมชน  
1.2 ฝ่ายปกครอง 1.2 ฝ่ายปกครอง  
   1.2.1 งานทะเบียนราษฎร    1.2.1 งานทะเบียนราษฎร  
   1.2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    1.2.2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   1.2.3 งานเทศกิจ    1.2.3 งานเทศกิจ  
กองคลัง กองคลัง  
2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง 2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง  
   2.1.1 งานการเงินและบัญชี    2.1.1 งานการเงินและบัญชี  
   2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน    2.1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน  
   2.1.3 งานธุรการ    2.1.3 งานธุรการ  
2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้ 2.2 ฝ่ายพัฒนารายได้  
   2.2.1 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์    2.2.1 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  
   2.2.2 งานพัฒนารายได้    2.2.2 งานพัฒนารายได้  
กองช่าง กองช่าง  
3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  
   3.1.1 งานวิศวกรรม    3.1.1 งานวิศวกรรม  
   3.1.2 งานธุรการ    3.1.2 งานธุรการ  
3.2 ฝ่ายการโยธา 3.2 ฝ่ายการโยธา  
   3.2.1 งานสาธารณูปโภค    3.2.1 งานสาธารณูปโภค  
   3.2.2 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ    3.2.2 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 4.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
   4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม    4.1.1 งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
   4.1.2 งานธุรการ    4.1.2 งานธุรการ  
   4.1.3 งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ    4.1.3 งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ  
   4.1.4 งานรักษาความสะอาด    4.1.4 งานรักษาความสะอาด  
   4.1.5 งานบริการสาธารณสุข    4.1.5 งานบริการสาธารณสุข  
กองการศึกษา กองการศึกษา  
5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา 5.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา  
   5.1.1 งานธุรการ    5.1.1 งานธุรการ  
   5.1.2 งานการศึกษาปฐมวัย    5.1.2 งานการศึกษาปฐมวัย  
   5.1.3 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม    5.1.3 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  
   5.1.4 งานกีฬาและนันทนาการ    5.1.4 งานกีฬาและนันทนาการ  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง(เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่(ระบบแท่ง) หมาย
เหตุ 

1.ปลัดเทศบาล(นบห.เทศบาล 8) (1) 1.ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) (1)  

2.รองปลัดเทศบาล(นบห.เทศบาล 7) (1) 2.รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาลระดับต้น) (1)  

3.ส านักปลัดเทศบาล 3.ส านักปลัดเทศบาล  
  3.1 หน.ส านักปลัดเทศบาล (นบห.ท่ัวไป 7) (1)   3.1 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล(นบห.ทั่วไป ระดับต้น) (1)  

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายอ านวยการ  

   3.2 หนฝ.อ านวยการ (นบห.ทั่วไป 7) (1)    3.2 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ (นบห.ทั่วไป ระดับต้น) (1)  

งานการเจ้าหน้าที่ งานการเจ้าหน้าที่  

   3.3 บุคลากร 6 ว  (1)    3.3 นักทรัพยากรบุคคล (ชก)  (1)  

งานแผนและงบประมาณ งานแผนและงบประมาณ  

   3.4 จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 4  (1)    3.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก)  (1)  

งานธุรการ งานธุรการ  

   3.5 จพง.ธุรการ 6 ว (1)    3.5 เจ้าพนักงานธุรการ  (ชง)  (1)  

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างประจ า  

   3.7 ภารโรง (1)    3.7 ภารโรง (1)  

   3.8 พนักงานขับรถยนต์ (1)    3.8 พนักงานขับรถยนต์  (1)  

   3.9 ผู้ช่วยช่างทุกประเภท (1)    3.9 ผู้ช่วยช่างทุกประเภท (1)  

พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง  

   3.10 พนักงานขับรถยนต์ (พ.ภารกิจ)(1)    3.10 พนักงานขับรถยนต์  (พ.ภารกิจ)  (1)  

   3.11 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(พ.ภารกิจ)(1)    3.11 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(พ.ภารกิจ)  (1)  

   3.13 นักการ (พ.ทั่วไป)(1)    3.13 นักการ  (พ.ทั่วไป)  (1)  

งานนิติการ งานนิติการ  

   3.10 นิติกร 3-5/6 ว (1)    3.10 นิติกร   (ปก/ชก)   (1)  

งานประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์  

งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาชุมชน  

   3.12 นักพัฒนาชุมชน 5 (1)    3.12 นักพัฒนาชุมชน (ปก) (1)  

ฝ่ายปกครอง ฝ่ายปกครอง  

   3.13 หนฝ.ปกครอง (นบห.ทั่วไป 7) (1)    3.13 หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นบห.ทั่วไป ระดับต้น) (1)  

งานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนราษฎร  

   3.14 จพง.ทะเบียน 2-4/5 (1)    3.14 เจ้าพนักงานทะเบียน  (ปง/ชง)  (1)  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง(เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่(ระบบแท่ง) หมาย
เหตุ 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  3.15 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 (1)  3.15 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ชง) (1)  
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างประจ า  
   3.16 พนักงานดับเพลิง (4)    3.16 พนักงานดับเพลิง (3)  
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง  
   3.17 ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

   3.17 ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

         (พ.ภารกิจ)(1)          (พ.ภารกิจ) (1)  
   3.18 พนักงานดับเพลิง(พ.ภารกิจ) (1)    3.18 พนักงานดับเพลิง (พ.ภารกิจ) (1)  
   3.19 พนักงานดับเพลิง(พ.ทั่วไป)   (3)    3.19 พนักงานดับเพลิง (พ.ทั่วไป)   (3)  
งานเทศกิจ งานเทศกิจ  
   
4.กองคลัง  4.กองคลัง   
   4.1 ผอ.กองคลัง (นบห.คลัง 7) (1)    4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง (นบห.คลัง ระดับต้น) (1)  

ฝ่ายบริหารงานคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง  
 4.2 หนฝ.บริหารงานคลัง (นบห.คลัง 7) (1) 4.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นบห.คลังระดับต้น) (1)  
งานการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี  
   4.3 จพง.การเงินและบัญชี 6 ว (1)    4.3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ชง) (1)  
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างประจ า  
   4.4 นักการ (1)    4.4 นักการ (1)  
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง  
   4.5 ผช.จนท.การเงินและบัญชี(พ.ภารกิจ)(1)    4.5 ผช.จนท.การเงินและบัญชี  (พ.ภารกิจ)  (1)  
งานธุรการ งานธุรการ  
งานพัสดุและทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน  
   4.6 จพง.พัสดุ 5 (1)    4.6 เจ้าพนักงานพัสดุ  (ชง)  (1)  

ฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้  
   4.7 หนฝ.พัฒนารายได้ (นบห.คลัง 6) (1)    4.7 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นบห.คลัง ระดับต้น) 

(1) 
 

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  
   4.8 จพง.จัดเก็บรายได้ 6ว (1)    4.8 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   (ชง)  (1)  
งานพัฒนารายได้ งานพัฒนารายได้  
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง(เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่(ระบบแท่ง) หมาย
เหตุ 

5.กองช่าง  5.กองช่าง   
   5.1 ผอ.กองช่าง (นบห.ช่าง 7) (1)    5.1 ผู้อ านวยการกองช่าง (นบห.ช่าง ระดับต้น) (1)  

ฝ่ายแบบแผนก่อสร้าง ฝ่ายแบบแผนก่อสร้าง  
   5.2 หนฝ.แบบแผนก่อสร้าง (นบห.ช่าง 6) (1)    5.2 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนก่อสร้าง (นบห.ช่าง ระดับต้น) (1)  
งานวิศวกรรม งานวิศวกรรม  
   5.3 นายช่างโยธา 6ว (1)    5.3 นายช่างโยธา   (ชง)   (1)  
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างประจ า  
   5.4 ผู้ช่วยช่างทุกประเภท (1)    5.4 ผู้ช่วยช่างทุกประเภท (1)  
งานธุรการ งานธุรการ  
   5.5 จพง.ธุรการ 6ว (1)    5.5  เจ้าพนักงานธุรการ    (ชง)  (1)  

ฝ่ายการโยธา ฝ่ายการโยธา  
   5.6 หัวหน้าฝ่ายการโยธา(นบห.ช่าง 7) (1)    5.6 หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นบห.ช่าง ระดับต้น) (1)  
งานสาธารณูปโภค งานสาธารณูปโภค  
   5.7 นายช่างโยธา 6ว (1)    5.7 นายช่างโยธา   (ชง)   (1)  
งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ  
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง  
  5.1 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พ.ภารกิจ)(1)   5.1 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พ.ภารกิจ)(1)  
   
6.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 6.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
   6.1 ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    6.1 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
         (นบห.สาธารณสุข 7 ) (1)          (นบห.สาธารณสุข  ระดับต้น) (1)  

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
   6.2 หนฝ.บริหารงานสาธารณสุข    6.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
         (นบห.สาธารณสุข 7 ) (1)          (นบห.สาธารณสุข ระดับต้น ) (1)  
งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม  
   6.3 นวช.สุขาภิบาล 6ว (1)    6.3 นักวิชาการสุขาภิบาล   (ชก)  (1)  
งานธุรการ งานธุรการ  
   6.4 จพง.ธุรการ 2-4/5 (1)    6.4 เจ้าพนักธุรการ    (ปง/ชง)  (1)  
งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ งานปอ้งกันและระงับโรคติดต่อ  
   6.5 สัตวแพทย์ 2-4/5 (1)    6.5 สัตวแพทย์ (ปง/ชง)  (1)  

 
 

 
 



 
-๘- 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลัง(เดิม) โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่(ระบบแท่ง) หมาย
เหตุ 

งานรักษาความสะอาด งานรักษาความสะอาด  
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างประจ า  
   6.6 พนักงานขับรถยนต์ (1)       6.6 คนงานประจ ารถขยะ (3)  
   6.7 คนงานประจ ารถขยะ (3)   
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง  
   6.8 คนงาน(พ.ทั่วไป)(5)    6.7 คนงาน  (พ.ทั่วไป)  (5)  
งานบริการสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข  
   6.9- พยาบาลวิชาชีพ  7วช (1)    6.8 พยาบาลวิชาชีพ  (ชก)  (1)  
   
7.กองการศึกษา 7.กองการศึกษา  
   7.1 ผอ.กองการศึกษา (นบห.การศึกษา 7) (1)    7.1 ผู้อ านวยกองการศึกษา(นบห.การศึกษา ระดับต้น) (1)  

ฝ่ายบริหารการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา  
   7.2 หนฝ.บริหารการศึกษา(นบห.การศึกษา 
6)(1) 

   7.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
          (นบห.การศึกษา ระดับต้น)  (1) 

 

งานธุรการ งานธุรการ  
   7.3 จพง.ธุรการ 2-4/5 (1)    7.3 เจ้าพนักงานธุรการ   (ปง/ชง)  (1)  
งานการศึกษาปฐมวัย  งานการศึกษาปฐมวัย   
   7.4 นักวิชาการศึกษา  5 (1)    7.4 นักวิชาการศึกษา   (ปก)  (1)  
พนักงานจ้าง พนักงานจ้าง  
   7.4 ผู้ดูแลเด็ก (พ.ภารกิจ)(2)    7.4 ผู้ดูแลเด็ก   (พ.ภารกิจ)  (2) อุดหนุน 

ฉก. 
งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  
งานกีฬาและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
-๙- 

 
 

๒.๒.๓ นโยบายด้านการวิเคราะห์อัตราก าลังคนและการก าหนดต าแหน่ง 
  เทศบาลต าบลวังชัย  จังหวัดขอนแก่น  ได้วิเคราะห์การก าหนดต าแหน่งจากภารกิจที่จะ
ด าเนินการในแต่ละส่วนราชการในระยะเวลา  3  ปี  ข้างหน้า  ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า  ปริมาณงาน
ในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด  เพ่ือน ามาวิเคราะห์ว่าจะใช้ต าแหน่งประเภทใด  สายงานใด  จ านวนเท่าใด 
ในส่วนราชการ  เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับภารกิจ  ปริมาณงาน  เกิดความคุ้มค่าต่อการใช้จ่าย
งบประมาณของเทศบาล  รวมถึงให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 
โดยน าผลการวิเคราะห์ต าแหน่งมาบันทึกข้อมูลในกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ดังนี้ 
กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  พ.ศ.  25๖๑ –256๓ 
เทศบาลต าบลวังชัย  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

 
ล าดับ 

ที่ 

 

 
ส่วนราชการ 

 

กรอบ 
อัตราก าลัง 

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ 
เวลา  3  ปี  ข้างหน้า 

 
เพิ่ม / ลด 

 
หมาย
เหตุ 

25๖๑ 25๖๒ 256๓ 25๖๑ 25๖๒ 256๓ 

1 ปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานเทศบาล  ระดับกลาง) (1) 1 1 1 1 - - -  
2 รองปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาลระดับต้น) (1) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
          
3 ส านักปลัดเทศบาล         
   3.1 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   1 1 1 1 - - -  
         (นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น) (1)         
 ฝ่ายอ านวยการ         
    3.2 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ  1 1 1 1 - - - ว่าง 
          (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1)         
 งานการเจ้าหน้าท่ี         
    3.3 นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)  (1) 1 1 1 1 - - -  
 งานแผนและงบประมาณ         
    3.4 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก)  (1) 1 1 1 1 - - -  
 งานธุรการ         
    3.5 เจ้าพนักงานธุรการ  (ปง/ชง)  (1) 1 1 1 1 - - -  
 ลูกจ้างประจ า         
    3.7 ภารโรง (1) 1 1 1 1 - - -  
    3.8 พนักงานขับรถยนต์  (1) 1 1 1 1 - - -  
    3.9 ผู้ช่วยช่างทุกประเภท (1) 1 1 1 1 - - -  
 พนักงานจ้าง         
    3.10 พนักงานขับรถยนต์  (พ.ภารกิจ)  (1) 1 1 1 1 - - -  
    3.11 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(พ.ภารกิจ)  (1) 1 1 1 1 - - -  
    3.13 นักการ  (พ.ทั่วไป)  (1) 1 1 1 1 - - -  
 รวม(1) 13 13 13 13 - - -  

 
 
 
 
 



-๑๐- 
 

 
 
 
 
 

 
ล าดับ 

ที่ 

 

 
ส่วนราชการ 

 

กรอบ 
อัตราก าลัง 

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ 
เวลา  3  ปี  ข้างหน้า 

 
เพิ่ม / ลด 

 
หมาย
เหตุ 

25๖๑ 25๖๒ 256๓ 25๖๑ 25๖๒ 256๓ 

 งานนิติการ         
    3.10 นิติกร   (ปก/ชก)   (1) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
 งานประชาสัมพันธ์         

 งานพัฒนาชุมชน         
    3.12 นักพัฒนาชุมชน (ปก/ชก) (1) 1 1 1 1 - - -  
 ฝ่ายปกครอง         
    3.13 หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1) 1 1 1 1 - - -  
 งานทะเบียนราษฎร         
    3.14 เจ้าพนักงานทะเบียน  (ปง/ชง)  (1) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย          
    3.15 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง/ชง) (1) 1 1 1 1 - - -  
 ลูกจ้างประจ า         
    3.16 พนักงานดับเพลิง (3) 3 3 3 3 - - -  
 พนักงานจ้าง         
    3.17 ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 1 1 1 - - -  
          (พ.ภารกิจ)(1)         
    3.18 พนักงานดับเพลิง(พ.ภารกิจ) (1) 1 1 1 1 - - -  
    3.19 พนักงานดับเพลิง(พ.ทั่วไป)   (3) 3 3 3 3 - - -  
 งานเทศกิจ         
          

4 กองคลัง          
    4.1 ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) (1) 1 1 1 1 - - -  
 ฝ่ายบริหารงานคลัง         
    4.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

(1) 
1 1 1 1 - - - ว่าง 

 งานการเงินและบัญชี         
    4.3 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปง/ชง) (1) 1 1 1 1 - - -  
 ลูกจ้างประจ า         
    4.4 นักการ (1) 1 1 1 1 - - -  
 พนักงานจ้าง         
    4.5 ผช.จนท.การเงินและบัญชี  (พ.ภารกิจ)  (1) 1 1 1 1 - - -  
 งานธุรการ         
 งานพัสดุและทรัพย์สิน         
    4.6 เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง/ชง)  (1) 1 1 1 1 - - -  
 รวม (2) 19 19 19 19 - - -  



 
-๑๑- 

 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ 

ที่ 

 

 
ส่วนราชการ 

 

กรอบ 
อัตราก าลัง 

เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ 
เวลา  3  ปี  ข้างหน้า 

 
เพิ่ม / ลด 

 
หมาย
เหตุ 

25๖๑ 25๖๒ 256๓ 25๖๑ 25๖๒ 256๓ 

 ฝ่ายพัฒนารายได้         
    4.7 หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

(1) 
1 1 1 1 - - -  

 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์         
    4.8 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   (ปง/ชง)  (1) 1 1 1 1 - - -  
 งานพัฒนารายได้         

5 กองช่าง          
    5.1 ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 1 1 1 1 - - -  
 ฝ่ายแบบแผนก่อสร้าง         
    5.2 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนก่อสร้าง (นบห.ช่าง ระดับต้น) (1) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
 งานวิศวกรรม         
    5.3 นายช่างโยธา   (ปง/ชง)   (1) 1 1 1 1 - - -  
 ลูกจ้างประจ า         
    5.4 ผู้ช่วยช่างทุกประเภท (1) 1 1 1 1 - - -  
 งานธุรการ         
    5.5  เจ้าพนักงานธุรการ    (ปง/ชง)  (1) 1 1 1 1 - - -  
 ฝ่ายการโยธา         
    5.6 หัวหน้าฝ่ายการโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
 งานสาธารณูปโภค         
    5.7 นายช่างโยธา   (ปง/ชง)   (1) 1 1 1 1 - - -  
 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ         
 พนักงานจ้าง         
   5.1 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พ.ภารกิจ)(1) 1 1 1 1 - - -  
          

6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม         
    6.1 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 1 1 1 - - -  
          (นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น) (1)         
 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข         
    6.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 1 1 1 1 - - - ว่าง 
          (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น ) (1)         
 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม         
    6.3 นักวิชาการสุขาภิบาล   (ปก/ชก)  (1) 1 1 1 1 - - -  
 งานธุรการ         
    6.4 เจ้าพนักงานธุรการ    (ปง/ชง)  (1) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
 รวม  (3) 14 14 14 14 - - -  



 
-๑๒- 

 
 
 
 
 
 

 
ล าดับ 

ที่ 

 

 
ส่วนราชการ 

 

กรอบ 
อัตรา 
ก าลัง 
เดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า
จะต้องใช้ในช่วงระยะ 
เวลา  3  ปี  ข้างหน้า 

 
เพิ่ม / ลด 

 
หมาย
เหตุ 

25๖๑ 25๖๒ 256๓ 25๖๑ 25๖๒ 256๓ 

 งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ         
    6.5 สัตวแพทย์ (ปง/ชง)  (1) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
 งานรักษาความสะอาด         
 ลูกจ้างประจ า         
    6.6 คนงานประจ ารถขยะ (3) 3 3 3 3 - - -  
 พนักงานจ้าง         
    6.7 คนงาน  (พ.ท่ัวไป)  (5) 5 5 5 5 - - -  
 งานบริการสาธารณสุข         
    6.8 พยาบาลวิชาชีพ  (ปก/ชก)  (1) 1 1 1 1 - - -  
          

7 กองการศึกษา         
    7.1 ผู้อ านวยกองการศึกษา (นบห.การศึกษา ระดับต้น) (1) 1 1 1 1 - - -  
 ฝ่ายบริหารการศกึษา         
    7.2 หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นบห.การศึกษา ระดับต้น) (1) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
 งานธุรการ         
    7.3 เจ้าพนักงานธุรการ   (ปง/ชง)  (1) 1 1 1 1 - - - ว่าง 
 งานการศึกษาปฐมวัย          
    7.4 นักวิชาการศึกษา   (ปก/ชก)  (1) 1 1 1 1 - - -  
 พนักงานจ้าง         
    7.4 ผู้ดูแลเด็ก   (พ.ภารกิจ)  (2) 2 2 2 2 - - - อ.ฉก. 

 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม         
 งานกีฬาและนันทนาการ         
  

รวม (4) 
 

16 
 

16 
 

16 
 

16 
 

- 
 

- 
 

- 
 

  

รวมทั้งสิ้น 
 

 

62 
 

62 
 

62 
 

62 
 

- 
 

- 
 

- 
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๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

 
วิสัยทัศน์  ( Vision) 
 บริหารงานโดยใช้ระบบคุณธรรมเป็นพื้นฐาน  เพื่อพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่เป็นคนเก่ง คนดี  
และมีคุณภาพ 
พันธกิจ ( Mission) 
 1.  บริหารงานบุคคลด้วยระบบคุณธรรม โดยยึดหลัก ความสามารถ ความเสมอภาค ความมั่นคง และความเป็นกลาง
ทางการเมือง เป็นพ้ืนฐาน 
 2.  พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการต่างๆ ให้มีภาวะความเป็นผู้น าสูงในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
 3.  ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
 4.   ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.  ส่งเสริม/สนับสนุน ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลเป็นผู้มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 
 
การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) 
 

เทศบาลต าบลวังชัย ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกรอบมาตรฐาน 
ความส าเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ( HR Scorecard ) ที่ ส านักงาน ก.พ.ก าหนดไว้ ซึ่งกรอบมาตรฐานประกอบด้วย 
  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์  
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 3  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
 
  มิติที่ 1  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์   หมายถึง การที่ส่วนราชการมีแนวทางและวิธีการบริการ
ทรัพยากรบุคคลดังต่อไปนี้ 
   (ก)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงานและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีความ
สอดคล้องและสนับสนุนให้ส่วนราชการบรรลุพันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
   (ข)  ส่วนราชการมีการวางแผนและบริหารก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ กล่าวคือ 
“ก าลังคนมีขนาดและสมรรถนะ” ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการบรรลุภารกิจและความจ าเป็นของส่วนราชการทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต มีการวิเคราะห์สภาพก าลัง (Workforce Analysis)  สามารถระบุช่องว่างด้านความต้องการก าลังคนและมีแผนเพื่อลด
ช่องว่างดังกล่าว 
 
 



-๑๔- 
 
   (ค)  ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ดึงดูดให้ได้มา พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งกลุ่มข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง  ซึ่งจ าเป็นต่อความคงอยู่และ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของส่วนราชการ (Talent Management) 
   (ง)   ส่วนราชการมีแผนการสร้างและแผนการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งมีแผนสร้างความ
ต่อเนื่องในการบริหารราชการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่ผู้น าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานและพฤติกรรมในการท างาน 
 
  มิติที่ 2  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Operational Efficiency) 
   หมายถึง กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
(HR Transactional Activities)  มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(ก)  กิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ เช่น 
 การสรรหาคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง การโยกย้าย  และกิจกรรมด้าน 
การบริหารทรัพยากรบุคคลอ่ืนๆ มีความถูกต้องและทันเวลา  (Accuracy and Timeliness) 

(ข)  ส่วนราชการมีระบบฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความถูกต้อง  
เที่ยงตรง ทันสมัย และน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการได้จริง 
   (ค)  สัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ต่องบประมาณ
รายจ่ายของส่วนราชการ มีความเหมาะสม และสะท้อนผลิตภาพของบุคลากร (HR Productivity) 
ตลอดจนความคุ้มค่า (Value for Money) 
   (ง)  มีการน าเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกิจกรรมและกระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส่วนราชการ เพื่อปรับปรุงการบริหารและการบริการ (HR Automation) 
  มิติที่ 3 ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) 
   หมายถึง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส่วน
ราชการ ก่อให้เกิดผลดังต่อไปนี้ 

(ก) การรักษาไว้ซึ่งข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย 
พันธกิจของส่วนราชการ ( Retention) 

(ข) ความพึงพอใจของข้าราชการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ต่อนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 
   (ค)  การสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ (Development and Knowledge Management) เพ่ือพัฒนาข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีทักษะและสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของส่วนราชการ 
   (ง)  การมีระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุ้มค่า มีระบบหรือวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกชื่ออ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจถึงความ
เชื่อมโยงระหว่างผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลและผลงานของทีมงานกับความส าเร็จหรือผลงานของส่วนราชการ 

 
 



 
-๑๕- 

 
  มิติที่ 4  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   หมายถึง  การที่ส่วนราชการจะต้อง 
   (ก)  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
การด าเนินการด้านวินัย  โดยค านึงถึงหลักความสามารถและผลงานหลักคุณธรรม  หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน 
   (ข)  มีความโปร่งใสในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
   ทั้งนี้ จะต้องก าหนดให้ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลแทรกอยู่ 
ในทุกกิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ  
  มิติที่ 5  คุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน 
   หมายถึง การที่ส่วนราชการมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้  
   (ก)   ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน ระบบงานและ
บรรยากาศการท างาน ตลอดจนมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการแก่ประชาชน 
ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่  โดยไม่สูญเสียรูปแบบการใช้ชีวิตส่วนตัว 
   (ข)  มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ิมเติมที่ไม่ใช่สวัสดิการ 
ภาคบังคับตามกฎหมาย  ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการและสภาพของส่วนราชการ 
   (ค)  มีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารของส่วนราชการกับข้าราชการและบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน และในระหว่างข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานด้วยตนเอง 
    
   มิติในการประเมินสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง 5 มิติ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท าให้
ส่วนราชการใช้ในการประเมินตนเองว่ามีนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
สอดคล้องมิติในการประเมินดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

 
 

การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลต าบลวังชัย 
 
 เทศบาลต าบลวังชัย ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลต าบลวังชัย ตามข้ันตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 
 1.  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลประกอบด้วย ผู้บริหารเป็นหัวหน้าคณะท างาน  
หัวหน้าส่วนราชการระดับกองเป็นคณะท างาน และหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ โดยคณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่
วิเคราะห์ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารข้าราชการ พนักงานในส่วนต่างๆของ
เทศบาล เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2.  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล   ณ  ห้องประชุม
เทศบาลต าบลวังชัย ท าให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรของเทศบาล 
 3.   จากการประชุมเชิงปฏิบัติดังกล่าว ได้ด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล
ต าบลวังชัย โดยระดมความคิดเห็นตั้งเป็นประเด็นค าถามดังนี้ 



-๑๖- 
 
3.1  เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญที่เทศบาลต้องการให้เกิดขึ้นใน 1-3 ปี ข้างหน้าคืออะไร 
       *   งานกระบวนงาน 
       *   คน 
       *   ทรัพยากร 
       *   ผู้รับบริการ 

3.2  อะไรบ้างที่เป็นจุดแข็งหรือสิ่งที่ดีของเทศบาล และอยากจะให้รักษาไว้ต่อไปหรือมุ่งเน้น 
ให้ดียิ่งขึ้น 
  3.3  อะไรบ้างที่เป็นสิ่งท้าทาย หรือสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลประสบผลส าเร็จ 
เป้าหมายสูงสุดที่คาดหวัง 
  3.4  อะไรบ้างที่หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรจะท า แต่ไม่ได้ท าในช่วงที่ผ่านมา หรือท่านคาดหวังให้หน่วยงาน
การเจ้าหน้าที่สนับสนุน 
      
  สรุปประเด็นค าตอบการด าเนินการประเมินสถานภาพด้านการบริหารทรัพยากรของเทศบาล 
4 ข้อ ได้ดังนี้ 

1)    เป้าหมายสูงสุดหรือผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญท่ีเทศบาลต้องการให้เกิดขึ้นใน 1-3 ปี ข้างหน้า 
ประกอบด้วย 
  *   งานกระบวนงาน 
   (1)   ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
   (2)   มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
   (3)   มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส านัก/กอง สามารถประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (4)   พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ตามผลการปฏิบัติงาน
ที่แท้จริง 
  *  คน 
   (1)   บุคลากรมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ของการเป็นข้าราชการ 

(2)    มีความเชี่ยวชาญและทักษะของงานที่ตนรับผิดชอบ 
(3)    บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และสามารถปฏิบัติงาน 

ได้ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง 
   (4)   จ านวนบุคลากรมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

*   ทรัพยากร 
(1)   มีอุปกรณ์ในการท างานที่ทันสมัย อย่างพอเพียง 
(2)   น าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 
(3)    มีงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรอย่างพอเพียง 

  *   ผู้รับบริการ/ประชาชน 
   (1)   ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง  มีความสะดวก  รวดเร็ว ถูกต้อง 
   (2)   ประชาชนมีความพึงพอใจ 
   (3)   เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเทศบาล 
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๔. การวิเคราะห์บุคลากร 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบ

เดียวกับการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดไว้ เพ่ือให้การอ่านผล
การวิเคราะห์เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 

          การวิเคราะหต์ัวบุคลากร 
 

                                                                                                       
                        จุดแข็ง                    จุดอ่อน   

๑. มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้   ทต.   ๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๕๐ ปี  เป็นวัยท างาน           ๒. ท างานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างาน  ๓. มีภาระหนี้สิน 
      ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง        ๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่ค านึงถึงกฎระเบียบ          
      กับการทุจริต                                                 ของราชการ 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว 
      โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้      

         

                                                                                           
        โอกาส                                                                           ข้อจ ากัด 

๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน             ๑.  ส่วนมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 
             ท าให้เกดิความร่วมมือในการท างาน          ๒.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
             ได้ง่าย                                                     ๓.  พ้ืนที่กว้างท าให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
        ๒.  มีความจริงใจในการพัฒนา  ทต.                     ๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา 

         อุทิศตนได้ ตลอดเวลา                                          เศรษฐกิจท าให้มีเวลาให้ชุมชนจ ากัด 
๓.   ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ        ๕.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

        การท างานของ ทต. ในฐานะตัวแทน                                   
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             การวเิคราะห์ในระดับองค์กร 
 

                                                                                                                                                                                                            
                      จุดแข็ง                             จุดอ่อน 

  
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่        ๑.  ขาดความกระตือรือร้น 
๒. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้               ๒.  มีภาระหนี้สินท าให้ท างานไม่เต็มที่ 
๓. อยู่ในวัยท างานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว      ๓.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี                           ๔.  พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสาย    
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน                      งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น                  

           การท างานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี                           งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานช่าง  
                                                                                        งานนิติกร      
      ๖.   มีระบบบริหารงานบุคคล                                          ๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน  
                                                                                       บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
                     ๖.  ส านักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ส าหรับใช้  
                                                                                        อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 

          

                                                                                        
        โอกาส                                                                           ข้อจ ากัด 

๑.   ประชาชนร่วมมือพัฒนาเทศบาลที่ดี                           ๑.  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก  
        ๒.     มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน                                    ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 
        ๓.     บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต                                  ด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่ม     
                เทศบาลท าให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติ                                  ญาติพ่ีน้อง    
                ของประชาชนได้ดี                                               ๒.  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน    
        ๔.    บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,         ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้   
               ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน                                                      หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ   
                                                                                           ของเทศบาลต าบล       
                                                                                 ๓.  งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่  

        จ านวนประชากร   และภารกิจ 
                                                                                       ๔.   ถนนเพชรเกษมกว้างมากเกินไปการติดต่อสอง 
                                                                                            ฝั่งไม่สะดวก การให้บริการล่าช้า               
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การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลต าบลวังชัย จะเป็นการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม

และใช้ระบบเปิด     โดยบุคลากรสามส่วนที่ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  มีคณะกรรมการท าหน้าที่
วางแผนอัตราก าลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพื่อการเลื่อนระดับต าแหน่ง การพิจารณา
ความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลวังชัยที่จะปรับปรุงจึงเป็น
ดังนี้ 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดท าแผน ควบคุม

ก ากับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ท า 

สั่งการ/ก าหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกเทศมนตรี 
น 

ท างานตามค าสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

สั่งการ /วางแผน/วินิจฉัย 
 

   

 

 

ประเมินผล 
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     นายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
แผน ควบคุมก ากับดูแล
สนับสนุน 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานท่ีท า 

ส่งเสริม/สนับสนุน 

ให้ความเป็นธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ท างานเป็นทีม 

ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ให้ความเป็นธรรม 

 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตราก าลัง 

สรรหา 

ประเมินผล/รายงาน 
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วสัิยทัศน์การบริหารงานบุคคล 

 

“ภายในปี ๒๕๖๑  - ๒๕๖๓  บุคลากรของเทศบาลต าบลวังชัย จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มีความรู้
ความสามารถ  มีความช านาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึง

พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่“ 
 

 

ส่วนที่ ๒ 
วตัถุประสงค์และเป้าหมายการพฒันา 
**************************** 

                      ๒.๑ วัตถุประสงค์การพัฒนา 

                 ๑.  เพ่ือน าความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลต าบลวังชัย 
                    ๒.  เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการท างาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให้
เกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลต าบลวังชัย 
                    ๓.   เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลวังชัยปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
                    ๔.   เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

                                    ๔.๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                                    ๔.๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
                                    ๔.๓.  ด้านการบริหาร 
                                    ๔.๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                                    ๔.๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

                   ๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา 

                ๑.    การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร 
               ๒.   การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาเทศบาลต าบลวังชัย 

                ๓.   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานเทศบาล 
                ๔.   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  พนักงานจ้าง 
                ๕.   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

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

                    พนักงานเทศบาลต าบลและบุคลากรของเทศบาลต าบลวังชัย แต่ละต าแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยใน
หลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
                   ๑. หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
                       ๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชการอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน 
                       ๑.๒ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
                       ๑.๓ พระราชบัญญัติก าหนดแผนก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๖ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                       ๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๘ กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
                       ๑.๙ ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผ่นดิน 
                    ๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ 
                        ๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
                        ๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
                        ๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ 
                        ๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
                        ๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
                        ๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบล ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่
ละต าแหน่ง เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของเทศบาล ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
                   ๓. หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

๑. หลักสูตรนายกเทศมนตรี 
๒. หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี 
๓. หลักสูตรเลขานุการนายกเทศมนตร ี
๔. หลักสูตรประธานสภาเทศบาล 
๕. หลักสูตรนักบริหารงานเทศบาล 
๖. หลักสูตรรองประธานสภาเทศบาลและหลักสูตรเลขานุการสภาเทศบาล 
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๗. หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘. หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล 
๙. หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๐. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
๑๑. หลักสูตรนักบริหารงานคลัง/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๑๒. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/จพง.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๓. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๑๔. หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ 
๑๕. หลักสูตรหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง/ฝ่ายการโยธา/นักบริหารงานช่าง 
๑๖. หลักสูตรนายช่างโยธา 
๑๗. หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
๑๘. หลักสูตรผู้ดูแลเด็ก 
๑๙. หลักสูตรพนักงานจ้างทุกต าแหน่ง 
๒๐. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี 
๒๑. การส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท 

                ๒๖. หลักสูตรดา้นการบริหาร 
                ๒๗. เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ 
               ๒๘. การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 
               ๒๙. หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
               ๒๙.๑  การปฏิบตัิตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
               ๒๙.๒   การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลโครงการ 

  เดียวกันได้ 
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ส่วนที่ ๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 

---------------------------------------- 
                      วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและบุคลากร ของเทศบาลต าบลวังชัย ก าหนด 
วิธีการพัฒนา ตามความจาเป็นและความเหมาะสมในการดาเนินการ โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการด าเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจ าเดือนของพนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง และคณะผู้บริหาร ในการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 
 
                    ๒. แนวทางการด าเนินการแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลและพนักงานจ้าง  

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลวังชัย 
1. การพัฒนาผู้บริหาร 

          1.1 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ  ที่จัดขึ้นเองหรือหน่วยงานอื่นจัดอบรมสัมมนาอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง 
               1.2 การศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง   ตามแต่โอกาส 
     1.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
 2.การพัฒนาสมาชิกสภา เทศบาลต าบลวังชัย   
               2.1 การฝึกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นเอง หรือหน่วยงานอื่นจัดอบรมสัมมนา อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 
   2.2 การศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาด้านวิสัยทัศน์  อย่างน้อย 1 ปี/ครั้ง ตามแต่โอกาส 
   2.3 ส่งเสริมการศึกษาต่อให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น 
          3. การพัฒนาความช านาญการ (สายปฏิบัติ) 
                3.1 จัดให้พนักงานและลูกจ้างได้เข้ารับการศึกษาอบรม  เข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  
ตามแต่โอกาส 
               3.2  เปิดโอกาสให้พนักงานและลูกจ้างท่ีมีความสนใจได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ
เพ่ือให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นและจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน 
               3.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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4. การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่/การเปลี่ยนสายงาน 
    4.1  การให้ฝึกทดลองการปฏิบัติงาน ให้ทดลองปฏิบัติงานส าหรับบุคคลที่บรรจุใหม่ภายใต้การสอนงานโดย

บุคลากรที่มีความสามารถในหน้าที่ 
    4.2 การปฐมนิเทศ  แนะน าชี้แจงก่อนบรรจุงานใหม่  หรือแนะน าที่จะเปลี่ยนสายงานใหม่  
5. การพัฒนาพนักงานจ้าง 

                    5.1 จัดให้พนักงานจ้างได้เข้ารับการศึกษาอบรม  เข้าร่วมสัมมนาและทัศนศึกษาอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  
ตามแต่โอกาส 
                    5.2  เปิดโอกาสให้พนักงานจ้างที่มีความสนใจได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้และส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อเพ่ือให้
มีคุณวุฒิสูงขึ้นและจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน 
 
         ๖. ระยะเวลาในการด าเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
                       ๓.๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
                       ๓.๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 
          ๗. โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
                           เทศบาลต าบลวังชัย จึงได้จัดท าโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง หลักสูตรด้าน
การบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 
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            แผนภาพแสดงข้ันตอนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 

๑.๑  แต่งตั้งคณะท างาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็น 
๑.๓  ก าหนดประเภทของความจ าเป็น 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การด าเนินการ  โดยอาจด าเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนด าเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การด าเนินการ/วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
เพ่ือให้ทราบถึงความความส าเร็จ  ความรู้
ความสามารถและผลการปฏิบัตงิาน 

๓. การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ ๕ 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลและพนักงานจ้าง ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ของเทศบาลต าบลวังชัย  อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างทุกคนทุก
ต าแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านบุคลากร 
๑.ส่งเสริมและให้ความส าคัญกับการฝึกอบรม เพราะการ
ฝึกอบรมจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้หลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-   ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในต าแหน่ง 
-   ด้านการบริหาร 
-   ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
๒.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้มีโอกาสศึกษาต่อ
อย่างเต็มที่ โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการอนุญาตให้ศึกษา
ต่อ และส่งเสริมให้เพ่ิมพูนความรู้ในการท างานตลอดเวลา 
๓.สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง สมาชิก ทต. ผู้บริหาร และประชาชน ได้มีโอกาสทัศน
ศึกษาดูงานตามโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

ด าเนินการเองหรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นโดยวิธีการ 
ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
และหลักสูตรตามสายงาน
ปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ งบ อปท.  
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วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างทุกคนทุก
ต าแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านจริยธรรม  คุณธรรม 
๑.ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
๒.การจัดท าประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตส านึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข  วางตัวเป็นการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ
ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ งบ อปท.  

 
 
 
 



-๒๙- 
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือให้พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างทุกคนทุก
ต าแหน่งได้รับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
๑.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้มีการลดเวลา ลดขั้นตอนใน
การท างาน การปรับใช้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 
๒.  ให้มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการท างาน 
๓.  ส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการเองหรือ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝึกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ / 
สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให้
ค าปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานที่ท างาน 
และสถานที่บริการ
ประชาชน 

พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ งบ อปท.  

 
 
 
 
 
 



 



-๓๐- 

 
มาตรการเสรมิสร้างขวัญก าลังใจ   

๑.มีการมอบรางวัลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างดีเด่นเป็นประจ า 
ทุกปี โดยมีประกาศเกียรติคุณและเงินหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑ์ท่ัวไป ดังนี้ 

   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 

๒.จัดให้มีสมุดลงชื่อเข้าร่วมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓.จัดกิจกรรมที่สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนา

ที่หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพ  การพบปะสังสรรค์  เป็นต้น 
 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  
๑.มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรงได้ในขั้นว่า

กล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดเทศบาลต าบล และนายกเทศมนตรีทราบ 
๒.มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง  ยกเว้นการ

กระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  
๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากท่ีกฎหมายหรือ  
      ระเบียบก าหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือเทศบาล 
๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
  

 
 
  
 
 
 
 
 



-๓๑- 

ส่วนที่ ๖ 
 การติดตามประเมินผล 
******************* 

การติดตามประเมินผล 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลวังชัย  ประกอบด้วย  
1. นายกเทศมนตรี            ประธานกรรมการ 
2  รองนายกเทศมนตรี          กรรมการ 
3. ปลัดเทศบาลต าบลโคกสูง                                                   กรรมการ 
๔. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน                                               กรรมการ 
๕. บุคลากรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                        กรรมการ/เลขานุการ 
 
ให้คณะกรรมการ  มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนดวิธีการติดตาม

ประเมินผล ตลอดจนการด าเนินการด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ1  ครั้ง  แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อ
นายกเทศมนตรี 
 

บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลวังชัย สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข เพ่ิมเติมให้
เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ประกอบกับ
ภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางต าแหน่งที่จ าเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า       
และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจ าเป็น อาจต้องท าการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ    
ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากท่ีสุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 
 
 
 

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

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลวังชัย 
เรื่อง   แผนนโยบายและกลยุทธ์ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 
………………………………….……………. 

 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลวังชัย  ได้จัดท าแผนนโยบายและกลยุทธ์ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเทศบาลต าบลวังชัย และเพ่ือให้เป็นไปตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา  ๑๑  และเพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  25  พฤศจิกายน  2545  และแก้ไข
เพ่ิมเติม  จึงได้จัดท าแผนนโยบายและกลยุทธ์ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ขึ้น  โดย
จัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง  ๓ ปี ของเทศบาลต าบลวังชัย  และจัดท าให้ครอบคลุมถึงคณะผู้บริหาร พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
 

  ดังนั้น   เทศบาลต าบลวังชัย   จึงขอประกาศใช้แผนนโยบายและกลยุทธ์ในด้านการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓)   
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

                                                                         
   (นายกิตติ  ค าแก่นคูณ) 

    นายกเทศบาลต าบลวังชัย 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลวังชัย 
ที่   ๔๗ /๒๕๖๑ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนนโยบายและกลยุทธ์ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) 

******************** 
  ด้วยเทศบาลต าบลวังชัย ได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๑๑  และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.ทจ.จังหวัด
ขอนแก่น  เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม  และเพ่ือให้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ เทศบาลต าบลวังชัย   จึงขอ
แต่งตั้งคณะท างานดังนี้   
   ๑. นายกิตติ  ค าแก่นคูณ    ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย  ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวนันท์วภัส  ปิติสิวะพัฒน์  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย   กรรมการ 
๓. นายวราพงษ์  จันดาอ่อน   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
๔. นางเข็มเพชร  พูลสงวน   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
๕. นางวารณี  ปีกกลาง    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
๖.  นางสาวพัชรี  พงษ์ภักดี   ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
๗.  นางธิราวัลย ์ จันดาอ่อน   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล        กรรมการ/เลขานุการ 
๘.  นางสาวณัฏยา  บัวทอง   ต าแหน่ง  บุคลากร       ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

  ให้คณะท างานมีหน้าที่พิจารณาก าหนดแผนนโยบายและกลยุทธ์ในด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคล  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบ  กฎหมาย 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันท่ี  ๑  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
   

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

     
   (นายกิตติ  ค าแก่นคูณ) 

    นายกเทศบาลต าบลวังชัย 


