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ค าน า 
 

ตามท่ีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  
จังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2545 หมวดที่ 14 กิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ได้ ก าหนดให้เทศบาล
มีการพัฒนาพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้บังคับบัญชาต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ด้านความรู้
ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติ ส่วนตัว และด้าน
ศีลธรรมคุณธรรม นั้น  

 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์  

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 หมวดที่ 14 กิจการอัน 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 เทศบาลต าบลวังชัยจึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 – 2566) ขึ้น โดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปีของเทศบาลต าบลวังชัย (ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564– 2566) และจัดท าให้ครอบคลุมถึงบุคลากร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงาน จ้าง  
 
 

เทศบาลต าบลวังชัย  
26  เมษายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. 

ส่วนที่ 1 
 

1. หลักการและเหตุผล  
1.1 ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้าน 

เทคโนโลยีการบริหารจัดการยุค ใหม่ผู้นาหรือผู้บริหารองค์การต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวใน
รูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการ เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการท างาน เพื่อ
แสวงหารูปแบบใหม่ๆ และนา ระบบมาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งนาไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ภายในองค์กร เพ่ือให้ องค์กรสามรถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่ มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม  

 

1.2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 มาตรา 11 

 ระบุดังนี้  
“ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่าง สม่ าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผล สัมฤทธิ์”  

ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การ 
ปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศท่ีมีผลกระทบ 
ต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จาก 
การที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้าง 
ความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึง  
ก าหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง  
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง 

ถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  
3. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ  

ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลามีความสามารถในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม  

4. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อ  
การนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ 
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1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ข้อ 299 , 300 , 301 , 302 และข้อ 
303 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติทีดี่ คุณธรรม และ 
จริยธรรม อันจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล 
ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และ 
หน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อ 
เป็นข้าราชการที่ดี โดยเทศบาลฯ ต้องดาเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ก าหนด เช่น การพัฒนา ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเอง ก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะ 
พัฒนาเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้กระทาได้ ทั้งนี ้เทศบาลที่จะ 
ด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตาม 
ความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงาน 
เทศบาล (ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เทศบาล 
ต้นสังกัด หรือสานักงานคณะกรรมการเทศบาล คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเทศบาล 
ต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัด ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้และตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาล จังหวัดขอนแก่นเรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลงวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา  
3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากาลังของเทศบาล นั้น 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลวังชัย อ าเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร 
ของเทศบาลฯ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ัง ยังเป็นการพัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลวังชัย ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
3. ด้านการบริหาร 
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
5. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 
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เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติงานอย่างมีความมีความสุข และเพ่ือให้สอดคล้องกับ 

แนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลวังชัย จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2564 – 2566 ขึ้น เพ่ือใช้ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรเทศบาลต าบลวังชัย 
ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

1. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลต าบลวังชัย 
2. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทางาน เน้นสร้างกระบวนการคิดและการพัฒนาตนเอง 
ให้เกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลต าบลวังชัย 
3. เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลวังชัยปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

4.1 ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
4.2 ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละต าแหน่ง 
4.3 ด้านการบริหาร 
4.4 ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
4.5 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

3. เป้าหมายของการพัฒนา 
1. การพัฒนาคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล 
2. การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลวังชัย 
3. การพัฒนาลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลวังชัย 
4. การพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

เป้าหมายในการพัฒนา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
บุคลากร ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ จริยธรรมในการ 

ปฏิบัติงาน ในปี 2564 – 2566 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจานวนบุคลากร ทั้งหมด 
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลวังชัย ประกอบด้วย 

- คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล จานวน 17 คน 
- พนักงานเทศบาล จานวน 33 คน 
- พนักงานครูเทศบาล (ครู) จานวน 2 คน - ลูกจ้างประจา จานวน 6 คน 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน 15 คน 
- พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 10 คน 

ได้รับการพัฒนาการเพิ่มพูนความรู ้มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
ทุกคน 

2. ประชาชนของเทศบาลตาบลวังชัย ได้รับการบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 
 



4 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
บุคลากร มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในปีงบประมาณ 2564 -2566 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 จากจ านวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา 
1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลวังชัยทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรม 

และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2. ประชาชนของเทศบาลต าบลวังชัย ได้รับการบริการที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
เป้าหมายเชิงประโยชน์ 
เทศบาลต าบลวังชัย มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและผลักดันให้การบริหารงาน 

ของเทศบาลวังชัย บรรลุตามเปูาหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
ส่วนที ่2 

 
1.วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์พัฒนา  
 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
“เทศบาลตาบลวังชัย ถึงพร้อมด้วยบริการขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาส่งเสริมเพ่ิมพูนอาชีพและรายได้ ให้ทุกครัวเรือน” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ตลอดจนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย และส่งเสริมการกีฬาในทุกระดับ 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 
5. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน  

และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
6. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
7. การเทิดทูนสถาบันของชาติ การพัฒนาด้านการเมือง และสร้างระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งยกระดับคุณภาพ

การศึกษาด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกีฬาในทุกระดับ สร้างแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 
5. ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน และรักษา

ความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
6. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
7. เทิดทูนสถาบันของชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร การติดตาม และประเมิน 

ผลการดาเนินงานของเทศบาล สร้างความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอ่ืนๆ 
8. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในชุมชน 
 
 
 
 
 
 



6 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย 
 

เพ่ือให้การดาเนินการบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ เทศบาลจึงได้ 
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ ศักยภาพ 
และอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลวังชัย ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมสถาบันของชาติ และการนาการเปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารและบริการ  

เพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีได้มาตรฐาน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา / แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้อยู่ดีมีสุข 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
5. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมสถาบันของชาติ และการนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการ 

เพื่อประโยชน์ของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การเทิดทูนสถาบันของชาติ และส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
ที ่4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้มาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Positioning) 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ความมุ่งมั่นอันแนวแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ “เทศบาลต าบลวังชัย พัฒนาต่อเนื่อง ท าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชน” 
 
 
 
 
 
 



7 
การวิเคราะห์ SWOT ของการพัฒนาบุคลากร 

จากนโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลวังชัย และข้อมูลพ้ืนฐานการพัฒนา ซึ่งได้ทาการวิเคราะห์ 
เพ่ือที่จะทราบสภาวการณ์แวดล้อม ของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลต าบลวังชัย จึงได้ 
ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์ในทุกด้านการพัฒนาโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์ 
หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนา 
 

ปัจจัยภายใน 
S (Strength) จุดแข็ง 
W (Weat) จุดอ่อน 
 
ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย 
- ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ านาจ  

การก ากับดูแล 
- ระเบียบ กฎหมาย 
- บุคลากร ได้แก่ อัตรากาลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม 
- งบประมาณ 
- ระบบข้อมูล 
- การประสานงาน การอานวยการ ความร่วมมือจากส่วนต่าง ๆ 
- ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทางาน 
 
ปัจจัยภายนอก 
O (Opportunity) โอกาส 
T (Threat) อุปสรรค 
 
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
1. ด้านการเมือง ความขัดแย้ง กลุ่มผลประโยชน์ 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
3. ด้านสังคม 
4. นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 
5. เทคโนโลย ี
 
จุดแข็งของการพัฒนาในปัจจุบันนี้ 
1. มีสายการบังคับบัญชาที่สั้นและเร็ว 
2. มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
3. มีบุคลากรและพ้ืนที่รับผิดชอบชัดเจน 
4. มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เพียงพอ 
5. มีระบบข้อมูลที่เพียงพอ 
6. มีการแบ่งส่วนราชการที่เหมาะสม 
7. มีการกากับดูแลอย่างทั่วถึง 
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จุดอ่อนของการพัฒนา 
(1) มีอัตรากาลังที่น้อยและได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู้ยังไม่เพียงพอ 
(2) ระเบียบกฎหมายมีการปรับเปลี่ยนบ่อย 
(3) ขาดการให้คาแนะนาในการปฏิบัติงาน 
 
โอกาสในการพัฒนา 
(1) ความขัดแย้งของผู้บริหารมีน้อย 
(2) เศรษฐกิจในพ้ืนที่มีการเจริญเติมโตประชาชนมาท่องเที่ยวในตลาดวังชัยตลอดทั้งปี 
(3) รายได้ประชากรสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 
(4) ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
(5) มีการทาระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 1 มาใช้ในการบันทึกข้อมูลของ 
   บุคลากรของเทศบาล 
 
อุปสรรคในการพัฒนา 
(1) ชุมชนยังขาดความร่วมมือในการเสนอปัญหาความต้องการชุมชน 
(2) มีงบประมาณในการพัฒนาที่จากัด 
(3) มีกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมือง 
จะเห็นได้ว่าศักยภาพของเทศบาลต าบลวังชัย สามารถที่จะพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนต่อไปได้ 

เนื่องจากมีจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาที่ค่อนข้างมากและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
ส่วนที ่3 

 
หลักสูตรการพัฒนา 
 

1. หลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร 
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการ 

บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 ก าหนดให้ต้องพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น 

ระเบียบ กฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของนโยบายต่างๆ เป็นต้น 
(2) ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ ในการ 

ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานบริหารงานบุคคล งานวิเคราะห์ งานการเงิน  
งานด้านช่าง ฯ 

(3) ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน 
เรื่องการ วางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงานเป็นต้น 

(4) ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ 
บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย  
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

(5) ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ดังนั้น จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการ 
พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1 หลักสูตร หรือ 
หลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
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ส่วนที ่4 
 

วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดาเนินการพัฒนา 
1. วิธีการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลวังชัย 
วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบล 

วังชัย จะเป็นหน่วยด าเนินการเอง หรืออาจดาเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากรหรือส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
อ่ืนเป็นผู้ดาเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจาเป็นและเหมาะสม ดังนี้ 

1. การปฐมนิเทศ จะดาเนินการก่อนที่จะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่ 

2. การฝึกอบรม อาจดาเนินการโดยเทศบาลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือส่วนราชการอ่ืน 
ตามความจาเป็นและเหมาะสม 

3. การศึกษาดูงาน อาจดาเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและเก่ียวข้องกับ 
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล 

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจด าเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 
ขอนแก่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

5. การสอนงานให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน 
6. การให้ค าปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คาปรึกษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลากิจกรรมการ 

พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้ายหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 – 2566) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดาเนินการพัฒนาบุคลากร 
(แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 – 2566) 

เทศบาลต าบลวังชัย อ าเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น 
แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง 

ที ่
 

โครงการ/ 
หลักสตูรการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ การดาเนินการ 
 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

 

เทศบาล 
ด าเนินการ 

เอง 

ส่งฝึกอบรม 
กับหน่วยงาน 

อื่น 
1. หลักสตูรเกีย่วกับ 

นักบริหารงานองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบาล/รอง 
ปลัดเทศบาล) หรือ 
หลักสตูรอื่นที ่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของนักบริหารงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบาล / รอง 
ปลัดเทศบาล) ให้มีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงานองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบาล,รอง 
ปลัดเทศบาล) 
ได้รับการฝึกอบรมอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 
 

2 2 2   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้และวามสามารถ 
ใช้หลักการบริหารใน 
ปกครองบังคับบัญชา
บุคคลภายใน ทั้งมุ่งเน้น
ให้เป็นผู้มีวสิัยทัศน ์มี
ความรอบรู้และความรู้ที่
ทันสมัย มีความคิด 
ริเริม่ สร้างสรรค ์มี
คุณธรรมจริยธรรม 

2 หลักสตูรเกีย่วกับ 
นักบริหารงานท่ัวไป 
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของนักบริหารงาน 
ทั่วไป ให้มีความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการบริหารงาน 
มากยิ่งข้ึน 

นักบริหารงานท่ัวไป 
ได้รับการฝึกอบรมอย่าง 
น้อย 1 ครั้ง/ปี 
 

2 2 2   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถท างานใน
ลักษณะงานท่ีต้องปฏบิัต ิ
ตามแตไ่ดร้ับค าสั่ง หรือมี
ลักษณะงานท่ีต้องปฏบิัติ
เกี่ยวกับการควบคมุและ 
บริหารหลายด้านด้วยกัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
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ที ่
 

โครงการ/ 
หลักสตูรการพัฒนา 

วัตถปุระสงค ์ การดาเนินการ 
 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

 

เทศบาล 
ด าเนินการ 

เอง 

ส่งฝึกอบรม 
กับหน่วยงาน 

อื่น 
3 หลักสตูรเกีย่วกับ 

นักบริหารงานคลัง 
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของนักบริหารงาน 
คลัง ให้มีความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการบริหารงาน 
มากยิ่งข้ึน 

นักบริหารงานท่ัวไป 
ได้รับการฝึกอบรมอย่าง 
น้อย 1 ครั้ง/ปีนัก 
บริหารงานคลัง 
ได้รับการฝึกอบรมอย่าง 
น้อย 1 ครั้ง/ปี 

2 2 2   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถ ท างานใน
ลักษณะงานที่ต้อง
ปฏิบัติตามแต่ได้รับ
ค าสั่ง หรือมีลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุม
และบริหารงานการ
คลัง ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4 หลักสตูรเกีย่วกับ 
นักบริหารงานช่าง 
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของนักบริหารงาน 
ช่าง ให้มีความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการบริหารงาน 
มากยิ่งข้ึน 
 

นักบริหารงานช่าง 
ได้รับการฝึกอบรมอย่าง 
น้อย 1 ครั้ง/ปี 
 

2 2 2   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถท างานใน
ลักษณะงานท่ีต้องปฏบิัต ิ
ตามแตไ่ดร้ับค าสั่ง หรือมี
ลักษณะงานท่ีต้องปฏบิัติ
เกี่ยวกับการควบคมุและ 
บริหารงานช่าง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ที ่
 

โครงการ/ 
หลักสตูรการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ การดาเนินการ 
 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

 

เทศบาล 
ด าเนินการ 

เอง 

ส่งฝึกอบรม 
กับหน่วยงาน 

อื่น 
5 หลักสตูรเกีย่วกับ 

นักบริหารงาน 
สาธารณสุข หรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารงานของนักบริหารงาน 
สาธารณสุขฯ ให้มีความรู ้
ความเข้าใจและมีทักษะในการ 
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารงาน 
สาธารณสุขฯ ไดร้ับการ 
ฝึกอบรมอย่างน้อย 1 
ครั้ง/ปี 
 

3 3 3   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถท างานใน
ลักษณะงานท่ีต้องปฏบิัต ิ
ตามแตไ่ดร้ับคาสั่ง หรือมี
ลักษณะงานท่ีต้องปฏบิัติ
เกี่ยวกับการควบคมุและ 
บริหารงานสาธารณสุข 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

6 หลักสตูรเกีย่วกับ 
นักบริหารการศึกษา 
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาระบบการ 
บริหารงานของนักบริหาร 
การศึกษา ให้มีความรู ้ความ 
เข้าใจและมีทักษะในการ 
บริหารงานมากยิ่งขึ้น 

นักบริหารการศึกษา 
ได้รับการฝึกอบรมอย่าง 
น้อย 1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
สามารถท างานใน
ลักษณะงานท่ีต้องปฏบิัต ิ
ตามแตไ่ดร้ับคาสั่ง หรือมี
ลักษณะงานท่ีต้องปฏบิัติ
เกี่ยวกับการควบคมุและ 
บริหารงานการศึกษา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ที ่
 

โครงการ/ 
หลักสตูรการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ การดาเนินการ 
 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

 

เทศบาล 
ด าเนินการ 

เอง 

ส่งฝึกอบรม 
กับหน่วยงาน 

อื่น 
7 หลักสตูรเกีย่วกับ 

นักทรัพยากรบุคคล 
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับงาน
บุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได ้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

8 หลักสตูรเกีย่วกับ 
นิติกรหรือหลักสตูรอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับงาน
นิติการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได ้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

9 หลักสตูรเกีย่วกับ 
นักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน หรือหลักสูตร
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับงาน
วิเคราะห์นโยบายและ
แผน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ที ่
 

โครงการ/ 
หลักสตูรการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ การดาเนินการ 
 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

 

เทศบาล 
ด าเนินการ 

เอง 

ส่งฝึกอบรม 
กับหน่วยงาน 

อื่น 
10 หลักสตูรเกีย่วกับ 

เจ้าพนักงานทะเบียน 
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

1 1 1   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับงาน 
ทะเบียน ของ องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

11 หลักสตูรเกีย่วกับ 
นักวิชาการสุขาภิบาล 
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการฏิบัติ
งานของพนักงานให้
สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น 

พนักงานเทศบาล 
ได้รับการฝึกอบรม
อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
อบรม ได้รับความรู้ 
เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
สามารถปฏิบัติ 
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

12 หลักสตูรเกีย่วกับ 
นักวิชาการ 
สาธารณสุข 
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
 

2 2 2   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับงาน
สาธารณสุขขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

15 



 
 
ที ่
 

โครงการ/ 
หลักสตูรการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ การดาเนินการ 
 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

 

เทศบาล 
ด าเนินการ 

เอง 

ส่งฝึกอบรม 
กับหน่วยงาน 

อื่น 
13 หลักสตูรเกีย่วกับ 

นักวิชาการศึกษา 
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน
การศึกษาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

14 หลักสตูรเกีย่วกับ 
นักพัฒนาชุมชน 
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับ 
งานพัฒนาชุมชนของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น เพื่อสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมรีะ
สิทธิภาพและประสิทธิผล 

15 หลักสตูรเกีย่วกับ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
 

2 2 2   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับงาน
ธุรการขององค์กรกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ที ่
 

โครงการ/ 
หลักสตูรการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ การดาเนินการ 
 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

 

เทศบาล 
ด าเนินการ 

เอง 

ส่งฝึกอบรม 
กับหน่วยงาน 

อื่น 
16 หลักสตูรเกีย่วกับ 

เจ้าพนักงานปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณ 
ภัย หรือหลักสตูรอื่นที ่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

 

1 1 1   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับงาน
ปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
สามารถปฏิบัตหิน้าท่ีได ้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

17 หลักสตูรเกีย่วกับ 
เจ้าพนักงานการเงิน 
และบัญช ีหรือ 
หลักสตูรอื่นที ่
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับงาน
การเงินและบัญช ีของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อสามารถ 
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

18 หลักสตูรเกีย่วกับ 
เจ้าพนักงาน / 
นักวิชาการจัดเก็บรายได ้
หรือหลักสูตรอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
 

1 1 1   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับงาน
จัดเก็บรายได ้ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
สามารถปฏิบัตหิน้าทีไ่ด้
อย่าง มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

 
17 

 



 
ที ่
 

โครงการ/ 
หลักสตูรการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ การดาเนินการ 
 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

 

เทศบาล 
ด าเนินการ 

เอง 

ส่งฝึกอบรม 
กับหน่วยงาน 

อื่น 
19 หลักสตูรเกีย่วกับ 

เจ้าพนักงานพัสด ุหรือ 
หลักสตูรอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
 

2 2 2   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับงาน
พัสด ุขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

20 หลักสตูรเกีย่วกับ 
นายช่างโยธา 
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
 

2 2 2   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับงาน
โยธา ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

21 หลักสตูรเกีย่วกับ 
ลูกจ้างประจ า และ 
พนักงานจ้าง 
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 
 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
 

31 31 31   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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ที ่
 

โครงการ/ 
หลักสตูรการพัฒนา 

วัตถุประสงค์ การดาเนินการ 
 

ปีงบประมาณที่พัฒนา ลักษณะการฝึกอบรม/พัฒนา ตัวช้ีวัด 
ปี 2564 

(จ านวนคน) 
 

ปี 2565 
(จ านวนคน) 

 

ปี 2566 
(จ านวนคน) 

 

เทศบาล 
ด าเนินการ 

เอง 

ส่งฝึกอบรม 
กับหน่วยงาน 

อื่น 
22 หลักสตูรเกีย่วกับ 

ครูผูดู้แลเด็กเล็ก/คร ู
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 

 

เพื่อพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานให้สามารถ 
ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

พนักงานเทศบาล ไดร้ับ 
การฝึกอบรมอย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 

 

7 7 7   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รับความรูเ้กี่ยวกับงาน
การเรยีน การสอน ของ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง มี 
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

23 หลักสตูรเกีย่วกับการ 
ส่งเสริมระบบ 
คุณธรรมจริยธรรม 
หรือหลักสูตรอื่นท่ี 
เกี่ยวข้อง 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ 
ปลูกฝังและสร้างจิตสานึก  
เกี่ยวกับระบบคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
เทศบาล พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจาและพนักงาน 
จ้าง 

คณะผู้บริหาร สมาชิก 
สภาเทศบาล พนักงาน 
เทศบาล ลูกจ้างประจา 
และพนักงานจ้าง 
ได้รับการฝึกอบรมอย่าง 
น้อย 1 ครั้ง/ปี 
 

83 83 83   เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติงาน
ถูกต้องตาม 
ระเบียบกฎหมาย 
ข้อบังคับ 
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ส่วนที ่5 
การติดตามประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 
 
ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลวังชัย ประกอบด้วย 

1. นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย เป็นประธานกรรมการ 
2. รองนายกเทศมนตรีต าบลวังชัย เป็นกรรมการ 
3. ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย เป็นกรรมการ 
4. รองปลัดเทศบาลต าบลวังชัย เป็นกรรมการ 
5. ผู้อานวยการกองช่าง เป็นกรรมการ 
6. ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ 
7. ผู้อานวยการกองการศึกษา เป็นกรรมการ 
8. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ 
9. หัวหน้าฝุายอานวยการ เป็นเลขานุการ 
10. นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร ก าหนดวิธีการ 

ติดตามประเมินผล ตลอดจนการดาเนินการด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีต าบลวังชัยทราบ 
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ตัวช้ีวัดและข้อเสนอระดับเป้าหมาย 
 
1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2564 – 2566 ในการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาล 
2. ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการทางานของเทศบาลฯสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 85 หรือไม่น้อยกว่าเปูาหมาย 
ที่ผ่านมา 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการที่โปร่งใสและเป็นธรรมของเทศบาล เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 85 
หรือไม่น้อยกว่าเปูาหมายที่ผ่านมา 
4. ร้อยละของบุคลากรในเทศบาลที่เข้าใจและประยุกต์หลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติราชการ มากกว่าร้อยละ 60 ของจานวนประชากรที่สุ่มทดสอบ 
5. ระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อความเป็นธรรมในการบริหารงานที่เพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 หรือไม่น้อย
กว่าเปูาหมายที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คาสั่งเทศบาลต าบลวังชัย 

ที ่232/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
----------------------------------- 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน 

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับ ข้อ 300 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น 
(ก.ท.จ.ขอนแก่น) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2545  และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบล 
วังชัย ประจาปี 2564 – 2566 ดังต่อไปนี้ 
 

1. นายกิตติ คาแก่นคูณ   ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย  ประธานกรรมการ 
2. นายชาติ มณีสา   ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย  กรรมการ 
3. นายวราพงษ์ จันดาอ่อน  ต าแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง   กรรมการ 
4. นางธิราวัลย ์ดวงคารัตน์  ต าแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล  กรรมการ 
5. นางเข็มเพชร พูลสงวน  ต าแหน่ง ผู้อานวยการกองคลัง   กรรมการ 
6. นางวารุณี ปีกกลาง   ต าแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขฯ  กรรมการ 
7. นางพัชรี เพ็งผลา   ต าแหน่ง ผู้อานวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
8. นางธิดารัตน์  หาปัญนะ  ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายอ านวยการ   กรรมการ/เลขานุการ 
9. นาย     ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เลขานุการ 
 
มีหน้าที่ ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปตามแนวทางตามประกาศข้างต้น 

(ตามแนวทางข้อ 301 – 307 ) ให้แล้วเสร็จ เพ่ือประกาศใช้ภายในเทศบาลต าบลวังชัยต่อไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2564 

            
(นายกิตติ คาแก่นคูณ) 

      นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
เทศบาลต าบลวังชัย อ าเภอน้าพอง จังหวัดขอนแก่น 

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลวังชัย 

…………………………….. 
รายช่ือผู้เข้าประชุม 
1.นายกิตติ คาแก่นคูณ  ต าแหน่ง นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 
2.นายชาติ  มณีสา  ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย 
3.นายวราพงษ์ จันดาอ่อน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
4.นางธิราวัลย ์ดวงคารัตน์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
5.นางเข็มเพชร พูลสงวน  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
6.นางวารณี ปีกกลาง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
7.นางพัชรี เพ็งผลา  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
8.นางธิดารัตน์  หาปัญนะ ต าแหน่ง หัวหน้าฝุายอ านวยการ 
9.นายวีระศักดิ์  การถัก  ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

นายกิตติ คาแก่นคูณ นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย เป็นประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดการ 
ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี 2564 – 2566 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานฯ  ตามท่ีเทศบาลต าบลวังชัย ได้แต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 เพ่ือเป็นการหาความจ าเป็นในการพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษา
วิเคราะห์ถึงความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานต าแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะต าแหน่งทีก่ าหนดในแผน 
อัตรากาลัง ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติด้านความรู้  
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง และให้คณะกรรมการจัดท าแผนที่ได้แต่งตั้ง 
มีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแนวทางตามประกาศคณะกรรมการพนักงาน 
เทศบาลจังหวัดขอนแก่น (ก.ท.จ.ขอนแก่น) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
ของเทศบาลในส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน ฯ ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพ่ือทราบ 

เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 
นักทรัพยากรบุคคล     สาหรบัส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาลตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด 

ขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11พฤศจิกายน  
2545 ข้อ 297 ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ 
ทัศนคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการ 

  พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชานั้น ต้องพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 
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1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยท่ัวไป เช่น 

  ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่โครงสร้างของนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น 
2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ได้แก่ ความรู้ ความสามารถในการ 

ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใด โดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง 
3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น 

ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 
4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก ่การช่วยเสริมบุคลิกท่ีดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ 

บุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การทางาน การสื่อสารและสื่อ 
ความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข เป็นต้น 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เทศบาลต าบลวังชัย จึงได้จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร  
ประจาปี 2564 - 2566 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
บุคคลของผู้บริหาร อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม  

  ของพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลวังชัย ในการปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ขั้นตอนและวิธีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร 
1. ขั้นตอนการเตรียมการและการวางแผน 
- ด าเนินการแต่งตั้งคณะทางาน 
- พิจารณาเหตุผลและความจาเป็น 
- ก าหนดประเภทของความจ าเป็น ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหารด้านคุณสมบัติส่วนตัว 

และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2. ขั้นตอนการด าเนินการ 
เทศบาลต าบลวังชัยอาจดาเนินการเองหรือรวมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือ ว่าจ้างเอกชน 

ด าเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม เช่น การอบรม การปฐมนิเทศ การศึกษาดูงานการ 
ประชุมสัมมนา เป็นต้น 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ด าเนินการโดยจัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ 

ความรู้ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน 
มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 

เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลวังชัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2566 

นักทรัพยากรบุคคล   งานบริหารงานบุคคล ได้จัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคแ์ละเปูาหมาย 
  การพัฒนา 

1.เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตรากาลังของเทศบาลต าบลวังชัยมี 
  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
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2.เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตรากาลังของเทศบาลต าบลวังชัย 

  ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
3.เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคนทุกต าแหน่งตามแผนอัตรากาลังของเทศบาลต าบลวังชัยมี 

  ความรู้และเกิดทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่ง 
4.เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตรากาลังของเทศบาลต าบลวังชัยมี 

ความรู้และเกิดทักษะในด้านการบริหาร 
5.เพ่ือให้พนักงานเทศบาลทุกคนและทุกต าแหน่งตามแผนอัตรากาลังของเทศบาลต าบลวังชัยมี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ประกอบกับเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงาน  

ของ อปท. จึงขอนาเสนอเพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
ปลัดเทศบาล   แจ้งในการดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ในส่วนของการพัฒนาในภาพรวม เช่นการพัฒนา 

องค์กร การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกเห็นควรให้หน่วยงาน ส านักปลัดเป็นเจ้าภาพ 
หลักในการด าเนินงาน แต่ส าหรับการพัฒนาบุคลากรในแต่ละส่วนราชการ ซ่ึงแต่ละส่วนราชการมี 
ลักษณะงานที่ไม่เหมือนกันควรดาเนินการเอง เช่น การฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงานและควรก าหนด 
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ด้วย 

นายกเทศมนตรี   เห็นด้วยกับ ท่านปลัดฯ ในส่วนของราชการใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการและยังมีความประสงค์ที่จะ 
พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการของตนให้ด าเนินการจัดท าเพ่ือเสนอให้งานวิเคราะห์ ฯ บรรจุลง 
แผนพัฒนาเทศบาลต่อไป ท่านผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีข้อเสนอข้อแนะหรือจะแสดงความคิดเห็นอื่น 
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
นายกเทศมนตรี  ให้ฝุายเลขา ฯ ดาเนินการจัดท าแผนให้เสร็จสิ้นและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ และ 

ถือปฏิบัติตามแผนต่อไป 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ 
 
เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 

 

(ลงชื่อ)  วีระศักดิ์  การถัก ผูบ้ันทึกการประชุม 
       (นายวีระศักดิ์ การถัก) 
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 

(ลงชื่อ) ธิราวัลย ์ดวงคารัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม               (ลงชื่อ)    ชาติ  มณีสา ผู้รับรองรายงานการประชุม   
        (นางธิราวัลย ์ดวงคารัตน์)                 (นายชาติ  มณีสา) 
       หวัหน้าสานักปลัดเทศบาล       ปลัดเทศบาลต าบลวังชัย  

 

     
(ลงชื่อ)    กิตติ ค าแก่นคูณ 
         (นายกิตติ ค าแก่นคูณ) 
      นายกเทศมนตรีต าบลวังชัย 

 
 


