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ต าแหน่ง ให้ได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ มิติ ทั้งในด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนา
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เทศบาลต าบลเวียงเทิงต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า  

 
หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  13 พฤศจิกายน  2545 ก าหนดให้เทศบาล พัฒนาผู้
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของ พนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานเทศบาล ที่ดี โดยเทศบาลต้อง
ด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.ก าหนด เช่น การพัฒนา
ด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการ
พัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์ จะพัฒนาเพ่ิมเติม ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนา
ของแต่ละเทศบาลก็ให้กระท าได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะด าเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล ก าหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่ เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความ
เหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการ
พัฒนาอ่ืน ๆ ได้ และอาจกระท าได้โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส านักงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.)ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการ
อ่ืนหรือภาคเอกชนก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 13  พฤศจิกายน  2545 ก าหนดให้เทศบาลจัดท า
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดท าแผนการพัฒนาต้องก าหนดตามกรอบ
ของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด โดยให้
ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาล นั้น  
 
  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวเทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย    
จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงเทิงเป็นเครื่องมือ ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาลต าบลเวียงเทิงในการ
ปฏิบัติราชการและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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1. ข้อมูลด้านโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตราก าลัง                          
  แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ไว้  ดังนี้ 

โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ  ของเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

ที ่ โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังเดิม โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 
๑ ส านักปลัดเทศบาล 

๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 
       ๑.๑.๑  งานบริหารทั่วไป 
       ๑.๑.๒ งานการเจ้าหน้าที่ 
๑.๒ งานธุรการ 
๑.๓ งานแผนและงบประมาณ 
๑.๔ งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
๑.๕ งานนิติการ 
๑.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๗ งานพัฒนาชุมชน 
๑.๘ งานประชาสัมพันธ์ 
 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๑.๑ ฝ่ายอ านวยการ 
       ๑.๑.๑ งานบริหารทั่วไป 
       ๑.๑.๒ งานการเจ้าหน้าที ่
๑.๒ งานธุรการ 
๑.๓ งานแผนและงบประมาณ 
๑.๔ งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
๑.๕ งานนิติการ 
๑.๖ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๗ งานพัฒนาชุมชน 
๑.๘ งานประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

๒ กองคลัง 
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
        ๒.๑.๑ งานการเงินและบัญชี 
        ๒.๑.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
        ๒.๑.๓ งานระเบียบการคลัง 
        ๒.๑.๔ งานสถิติการคลัง 
๒.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

๒. กองคลัง 
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง 
        ๒.๑.๑ งานการเงินและบัญชี 
        ๒.๑.๒ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
        ๒.๑.๓ งานระเบียบการคลัง 
        ๒.๑.๔ งานสถิติการคลัง 
๒.๒ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

 
 

 

๓  กองช่าง 
๓.๑  งานสาธารณูปโภค 
๓.๒  งานวิศวกรรมโยธา 

๓. กองช่าง 
๓.๑  งานสาธารณูปโภค 
๓.๒  งานวิศวกรรมโยธา 

 

๔  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 งานส่งเสริมสุขภาพ 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    งานส่งเสริมสุขภาพ  

๕  กองการศึกษา  
๕.๑  งานธุรการ 
๕.๒  งานพัฒนาการศึกษา 

๕. กองการศึกษา 
๕.๑  งานธุรการ 
๕.๒  งานพัฒนาการศึกษา 

 

๖  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  งานตรวจสอบภายใน 

๖.หน่วยงานตรวจสอบภายใน   
   งานตรวจสอบภายใน 

 

 
 

/2.อัตราก าลัง...
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2. อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  

อัตราก าลังพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขอเทศบาลต าบลเวียงเทิง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
 

ที ่ ต าแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่ง
ประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

1 12-2-00-1101-001 นายวราพล  ปรารพ ปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น กลาง  
2 12-2-00-1101-002 ร้อยโทค าพูน  ไชนามล รองปลัดเทศบาล นักบริหารงานท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น ต้น  

 ส านักปลัดเทศบาล      

3 12-2-01-2101-001 นายธนายุทธ  ทิพย์บุตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล นักบริหารงานทั่วไป 
อ านวยการ
ท้องถิ่น ต้น  

4 12-2-01-2101-002 - หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ นักบริหารงานทั่วไป 
อ านวยการ
ท้องถิ่น ต้น ว่าง(ก าลังสรรหา) 

5 12-2-01-3102-001 นางชนัฏนันท์ ติ๊บประใจ นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ  

6 12-2-01-3103-001 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ช านาญการ ว่าง(อยุ่ระหว่างรับโอน) 

7 12-2-01-3801-001 นายสุชาย  ผัสด ี นักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ช านาญการ  

8 12-2-01-3104-001 นางพิสมัย เทพเสน นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตร 

นักจัดการงานทะเบียนและ
บัตร 

วิชาการ ช านาญการ  

9 12-2-01-5-08-001 จ่าเอกชิษณุกาล  จันทร์ใจ เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

 ช านาญการ  

10 12-2-01-5202-001 นางจิรวรรณ  วงศ์สนันท์ เจ้าพนกังานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป ปฏิบัติงาน  
 ลูกจ้างประจ า       

11 - นางกนิษดา  เมืองอินทร์ - นักประชาสัมพันธ์ - -  
12 - นายวีระ  ทนันเรือน - นักการ - -  

 
 

/พนักงานจ้าง... 
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ที ่ ต าแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่ง
ประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจ้าง      
13 - นายยุทธ  แสงวันดี - พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) - -  

14 - นายเกียรติก้อง  แสนอาทิตย์ - พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ) - -  
15 - นายสายันต์  เมืองอินทร์ - ผช.จพง.ป้องกันฯ - -  

16 - - - พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)   ว่าง(ก าลังสรรหา) 

17 - นายเดชณรงค์  ศรีแปลงวงศ์ - พนักงานวิทยุ(ทักษะ)    

18 - นายสมเกียรติ  กงมี - พนักงานวิทยุ(ทักษะ)    

19 - นายสมคิด  กิตติลือ - พนักงานดับเพลิง(ทักษะ)    
20 - นายภัคพงษ์  บุญแสนไชย - พนักงานดับเพลิง    
21 - นายธีระพงษ์  กันติ๊บ - พนักงานขับเครื่องจักรกล

ขนาดเบา 
  

 

22 - นายอภิชาติ  พงษ์มณี - พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา 

  
 

23 - นางศรีทอน  ไชยมงคล - คนงานทั่วไป    

24 - นายวธัญยกานต์  มูลแก้ว - คนงานทั่วไป    

25 - นายกิตติพันธ์  กันยา - คนงานทั่วไป    
 

 

 
 

/กองคลัง... 
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ที ่ ต าแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่ง
ประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 กองคลัง       
26 12-2-04-2102-001 นางรัตน์ตานี  สิทธินนท์ ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองคลัง  ต้น  

27 ๑๒-๒-๐๔-2102-00๒ - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  ต้น ว่าง(อยุ่ระหว่างรับโอน) 

28 12-2-04-3201-001 นางอันติกา  สายใจ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี  ช านาญงาน  

29 ๑๒-๒-๐๔-๔๒๐๑-๐๐๑ - เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี   ว่าง(ก าลังสรรหา) 

30 12-2-04-4304-001 - นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ   ว่าง(ก าลังสรรหา) 

31 ๑๒-๒-๐๔-๔๒๐๓-๐๐๑ - เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ว่าง(อยุ่ระหว่างรับโอน) 
32 ๑๒-๒-๐๔-๔๒๐๔-๐๐๑ นายนิกร  ฐานะงาม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ช านาญงาน  

 พนักงานจ้าง       

33 - นางสาวพจนีย์  มีความรัก - ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ    

34 - นางจันทร์ฉาย  ก่อเกิด - ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    

35 - นายรวมพล  พลเยี่ยม - คนงานทั่วไป    
 กองช่าง       
36 ๑๒-๒-๐๕-๒๑๐๓-๐๐๑ นายสุริยงค์  แก้วก้อ ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกองช่าง  ต้น  

37 ๑๒-๒-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑ - นายช่างโยธา นายช่างโยธา   ร้องขอให้ กสถ.
สอบแข่งขัน 

38 12-2-05-4701-001 นายวิทยากร  ใจกล้า วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา  ช านาญการ  
 

 

 

 

/พนักงานจ้าง... 
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ที ่ ต าแหน่งเลขท่ี 
ชื่อ - สกุล 

ผู้ด ารงต าแหน่ง 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน 

/ชื่อต าแหน่งพนักงานครู 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน/ 
ชื่อต าแหน่งพนักงานจ้าง 

ต าแหน่ง
ประเภท 
/ประเภท 

ระดับ หมายเหตุ 

 พนักงานจ้าง       

39 - นายธนพล  ผายเงิน - ผช.นักวิชาการสวนสาธารณะ    

40 - นางสาวจารุวรรณ  ท้าวเชียง - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ    

41 - นายจันทร์  ใจวงศ์ - พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)    
42 - - - คนสาวน(ทักษะ) - - ว่าง(ก าลังสรรหา) 
 กองสาธารณสุขฯ       

43 ๑๒-๒-๐6-๒๑๐๔-๐๐๑ นายไพรัช  มหาวงศนันท์ ผอ.กองสาธารณะสุขฯ ผอ.กองสาธารณะสุขฯ  ต้น  

44 ๑๒-๒-๐๖-๓๖๐๑-๐๐๑ นางสาวฑิตยา  ปัญญายม นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ  

45 ๑๒-๒-๐๖-๔๖๐๑-๐๐๑ นายภูวนาท  ราชเมืองมูล เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติการ  

 ลูกจ้างประจ า       
46  นายสุรพล  หมอกเหมย  พนักงานขับรถยนต์    
 พนักงานจ้าง       

47 - นางสาวศุภกาญจน์  สีมอญ - ผช.นักวิชาการสาธารณสุข    

48 - นายธีรวัฒน์  จันทร์ฑูรย์ - พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)    

49 - นายสมนึก  หน่อท้าว - คนงานประจ ารถขยะ(ทักษะ)    

50 - นายเชียร  ศรศรี - คนงานประจ ารถขยะ(ทักษะ)    
51 - นายสมชาย  ปันจันทร์ - คนงานประจ ารถขยะ(ทักษะ)    
52 - นางลลิตา  ค าทา - คนงานทั่วไป    

53 - - - ผช.เจ้าพนักงานธุรการ    
 

/กองการศึกษา... 
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 กองการศึกษา       

54 ๑๒-๒-๐๘-๒๑๐๗-๐๐๑ - ผอ.กองการศึกษา ผอ.กองการศึกษา   ว่าง(ก าลังสรรหา) 

55 ๑๒-๒-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑ นายประพันธ์  เมืองอินทร์ นักวิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ  

 โรงเรียนเทศบาลต าบลเวียงเทิง      

56 ๒๘๕๒๕-๑ นางเทียมแข  สีหัวสระ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา  คศ.๓  
57 ๒๘๐๒๔-๒ นายสรรชัย  หลองทุ่ง คร ู คร ู  คศ.2  
58 ๒๘๐๒๕-๒ นางสาวปิยะกุล  อินทยศ คร ู คร ู  คศ.2  

59 ๒๘๐๒๖-๒ นางธันญา  มีความรัก คร ู คร ู  คศ.๑  

60 ๒๘๐๒๗-๒ นางประนอม  มหาวงศนันท์ คร ู คร ู  คศ.๑  

61 ๓๒๘๖๘-๒ นางนิตยา  มาลัย คร ู คร ู  คศ.๒  

62 ๓๒๘๖๙-๒ นางกาญจนา  สุบิน คร ู คร ู  คศ.๒  
63 ๓๒๘๗๐-๒ นางณัฎฐยาพัชร ธัญชยานนท์ คร ู คร ู  คศ.๒  
64 ๓๓๖๐๘-๒ นางบุปผา  โล่ตระกูล คร ู คร ู  คศ.๑  

65 ๓๓๖๐๙-๒ นางสาวพิชญา  ใจวังโลก คร ู คร ู  คศ.๒  

66 ๓๓๖๑๐-๒ นางสาววัชรา  มุงทอง คร ู คร ู  คศ.๑  

67 ๓๖๓๕๘-๒ นางพัชรินทร์  พุทธวงศ์ คร ู คร ู  คศ.๑  

68 ๓๖๓๕๙-๒ น.ส.ธัญญรัตน์  ทองปัญญา คร ู คร ู  คศ.๑  
69 ๓๖๓๖๐-๒ - ครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย - ครูผู้ช่วย ว่าง(ก าลังสรรหา) 
 พนักงานจ้าง       

70 - นางสาวณฐมน มิสกุล - ผู้ช่วยคร ู    

71 ๑๙๔๙-๕ นางณัชชา  กันทะสิงห์ ผช.จพง.การเงินและบัญชี ผช.จพง.การเงินและบัญชี    

72 ๑๖๔๐-๔ นายบุญทา  หัวนา ภารโรง ภารโรง    
 

 

/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... 
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 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลเวียงเทิง      
73 ๕๗-๒-๐๐๔๓ นางสุรีรัตน์  อิ่นค า คร ู คร ู  คศ.๑  
74 ๕๗-๒-๐๓๐๒ นางรสริน  ศรีวิชัย คร ู คร ู  คศ.๑  

 พนักงานจ้าง       

75 - นางสาวกัญญาภัค  บุญแก้ว - ผู้ดูแลเด็กเล็ก    

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน      
76 ๑๒-๒-๑๒-๓๒๐๕-๐๐๑ - นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปก/ชก ร้องขอให้ กสถ.

สอบแข่งขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทที่ 2
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บทท่ี 2 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 

 

วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านความคิด มุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี มีจิตส านึกในการ
พัฒนาตนเองเพื่อให้รู้วิธีคิดอย่างมีระบบ รู้วิธีคิดที่ถูกต้อง มีทักษะในการใช้ความคิด (Conceptual Skills) 
เพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 
  2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านมนุษย์ มุ่งมั่นที่จะเข้าใจและตระหนักรู้ในคุณค่าของ
ตนเองและคุณค่าของผู้อ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิผล 
  3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านงาน มุ่งมั่นที่จะเป็นคนเก่ง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
เพ่ือให้มีความพร้อมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาลและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความ
ร่วมมือและประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

   1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเวียงเทิงอันประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล  พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ได้รับการพัฒนาการเพ่ิมพูน
ความรู้ มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 
  2. ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิงได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเวียงเทิงทุกคน ที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพ่ือบริ การ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลเวียงเทิงได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/บทที่  3... 
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บทท่ี 3 
กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

 

  การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรมีจุดมุ่งหมาย 
ทิศทางในการก้าวไปข้างหน้าในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองต่อยุทธศาสตร์องค์กร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสู่ความส าเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองค์กร ซึ่งการจัดท ายุทธศาสตร์นั้นคือการก าหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยู่
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงเทิงนั้น ต้องเป็นการจัดท า
ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร ทั้งนี้ เพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน
นั้นเป็นส่วนที่ช่วยสนับสนุนผลักดันให้ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานประสบความส าเร็จผ่านทางบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นผู้น า เป็นคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนให้
ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่ง และเพ่ือให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ของ
เทศบาลต าบลเวียงเทิงในทุกๆ ยุทธศาสตร์ โดยมิได้เพียงเชื่อมโยงเฉพาะในด้านที่เป็นยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากร
บุคคลเท่านั้น 
  เพ่ือให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงเทิง มีความสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์หลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผู้บริหาร จึงได้ก าหนดกระบวนในการจัดท า ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการ
พัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อ าเภอ และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์องค์กร    
  ในการก าหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตร์องค์กร (ยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลเวียงเทิง) นั้น 
เป็นการศึกษาข้อมูลประกอบที่ส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์  ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองค์กร เมื่อได้
ท าการศึกษาและทบทวนข้อมูลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ แล้ว จากนั้น จึงด าเนินการ
ก าหนดประเด็นส าคัญในยุทธศาสตร์องค์กร 
  ขั้นตอนที่ 2 การท า HR SWOT เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะท าให้องค์กรบรรลุ หรือไม่บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกในด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์ที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งการท า HR SWOT นั้น 
  -  เป็นการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะท าให้องค์กร
บรรลุหรือไม่บรรลุผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
  - เป็นการด าเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเป็นการระดมสมอง ซึ่งให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลจ านวนมาก 
  - เป็นการระดมสมอง โดยที่สิ่งที่ได้จากการระดมสมองนั้นเป็นความเห็นของผู้ที่มาเข้าร่วม 
  - พิจารณาให้ความส าคัญกับจุดอ่อน เป็นล าดับแรก ๆ 
  - เป็นการวิเคราะห์ในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไม่ควร
จ ากัดเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพียงอย่างเดียว 

/ขั้นตอนที่ 3... 
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  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนผลการท า HR SWOT และเป็นข้อมูลสนับสนุนในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรต่อไป 
  ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่จะช่วยสนับสนุนการจัดท ายุทธศาสตร์ ด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ และยังเป็นการตรวจสอบ ยืนยัน การท า HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะห์ข้อมูล
ส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์ ยังช่วยให้การจัดท ายุทธศาสตร์ต่าง ๆ มีความถูกต้องโดยมีข้อมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะห์และการจัดท า 
  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น ท าให้องค์กรเห็นถึงนัยส าคัญที่มีผล
ต่อการบริหารงานในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ เช่น การวิเคราะห์จ านวนคนในแต่ละช่วงอายุ ท าให้เห็นถึง
กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ในองค์กร ด้วยข้อมูลนี้ท าให้การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคล้องกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ในองค์กร จ านวนวันที่ใช้ในการพัฒนา แสดงถึงค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่บุคลากรได้รับ
ในการพัฒนา และค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสะท้อนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการด าเนินการ
พัฒนาผ่านการใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนาซึ่งสามารถน าไปเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานที่ดีในเรื่องการ
พัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององค์กรที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีของ
องค์กรอื่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเนื่องด้วยจากความเป็นจริงที่ว่า องค์กร
ใดองค์กรหนึ่งนั้นไม่ได้เก่งไปทุกเรื่อง ยังมีองค์กรที่เก่งกว่าองค์กรอ่ืนๆ อย่างมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษา
จากประสบการณ์ตรงขององค์กรอ่ืน แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม จะช่วยประหยัดเวลาและลดการ
ด าเนินงานแบบลองผิดลองถูก ท าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน
  ขั้นตอนที่ 5 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เป็นขั้นตอนการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พร้อมตัวชี้วัดผลงานที่ส าคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนในการ
สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กร โดยการน าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห์ 
จัดล าดับความส าคัญ จัดกลุ่มประเด็นปัญหา เพ่ือจัดท าเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาจากขั้นตอนการสร้างยุทธศาสตร์และท าการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลต าบลเวียงเทิงแล้ว ล าดับถัดมา ด าเนินการจัดกลุ่ม ปรับปรุง เพ่ือคัดเลือกให้เหลือ
ในปริมาณยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม จากนั้นน าชื่อยุทธศาสตร์ที่ได้ผ่านการจัดกลุ่ม ปรับปรุงแล้ว มาก าหนดตัวชี้วัด 
พร้อมทั้งชื่อโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ ในการก าหนดตัวชี้วัดควรเป็นการวัดผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธิ์ของ
ยุทธศาสตร์ และควรก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องและตรงต่อยุทธ์ศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นมา   
  ขั้นตอนที่ 6 จัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เป็นขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร์
มาสู่การปฏิบัติและการก าหนดแผนงาน/โครงการ เป็นการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลส าเร็จด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้น
ได้เกิดขึ้นจริง มีกระบวนการ ผู้รับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเป็นการ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปก าหนดเป็นแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งน าไปสู่การ
ประเมินผลงานประจ าปีที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดข้ึน 
  ขั้นตอนที่ 7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เป็นการติดตามผลความก้าวหน้า และ
ความส าเร็จ ทั้งนี้เพ่ือน ามาปรับแต่งแผนปฏิบัติงานให้ปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดขั้นตอนสุดท้ายของการ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า ความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ ในการประเมินและติดตามผลตลอดช่วงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ  เพื่อองค์กร 
จะได้ทราบถึงความก้าวหน้าตามแผนงาน และเมื่อเกิดความล่าช้าองค์กรสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือร่วมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายในที่สุด 

/บทที่ 4... 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาบุคลากร 

 

  ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรนั้น ได้มีการน าข้อมูลในหลาย ๆ ด้านมาสรุปผล
และวิเคราะห์เพื่อประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่จัดท าขึ้นนั้นสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนของบุคลากร และส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นในการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ของกรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ก าหนดที่มาของข้อมูลเพ่ือน ามาวิเคราะห์ได้ 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณ์จากกลุ่มคณะผู้บริหาร   
  2. การรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามส ารวจความเห็นต่อการพัฒนาบุคลากร  
  4.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มา
ของข้อมูลดังกล่าว ได้ดังนี้ 
 

สรุปการสัมภาษณ์จากผู้บริหาร 
  จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย คณะผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของ
ผู้บริหารระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 
  1. บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในปัจจุบันให้ได้เต็มประสิทธิภาพ 

2. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในส านักงานเพ่ิมข้ึน 
3. การสร้างความแข็งแกร่งในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือให้บรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะให้เป็น multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมก าลังคนภาครัฐ 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญด้านทรัพยากรบุคคล ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

- โครงสร้างข้าราชการจ าแนกแต่ละช่วงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจ าแนกตามช่วงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดส่วนข้าราชการ ชาย-หญิง 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรวม 
- ข้อมูลงบในการพัฒนาบุคลากรต่องบบุคลากร 
- ร้อยละของข้าราชการที่ควรได้รับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านทรัพยากรบุคคลดังที่กล่าวข้างต้นนั้น  ผลการวิเคราะห์
พบว่า ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เทศบาลต าบลเวียงเทิงจะประสบปัญหาในเรื่องอัตราก าลังคนที่จะหายไปจาก
การโอน (ย้าย) ซึ่งก าลังคนดังกล่าวเป็นก าลังคนในระดับสายงานผู้ปฏิบัติ ซึ่งอาจส่งผลกระทบในเรื่องการ
บริหารงานขององค์กร ความพร้อมของก าลังคนที่จะทดแทนก าลังคนที่หายไป นอกจากนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาและจ านวนวันที่ได้รับการพัฒนาของข้าราชการนั้นยังต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

/สรุปการวิเคราะห์... 
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สรุปการวิเคราะห์ HR SWOT 
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เทศบาลต าบลเวียงเทิงได้มีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมข้อมูล โดยได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานมาร่วมกันท า HR 
SWOT เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากร ทั้งนี้
สามารถสรุปผลจากวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพร้อมที่จะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุ่งถึงผลสัมฤทธิ์ขององค์กร 
- บุคลากรมีจิตส านึกในการให้บริการ 
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
- มีผู้น าองค์กรที่เข้มแข็ง 

   - บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เข้าถึงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น 
   - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณ์อย่างเป็นระบบ 
 

  2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหว่างกลุ่ม 
- ภาระงานของแต่ละฝ่ายไม่ชัดเจน 
- การมอบภาระงานยังไม่ตรงตามศักยภาพของบุคลากร 

   - ขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนา 
   - ขาดทักษะด้านการสื่อข้อความ บริหารประชาสังคม เพ่ือสร้างแรงสนับสนุนจาก
ประชาชน และทักษะที่จ าเป็นในการท างานเชิงรุก 
   - การสนับสนุนด้านงบประมาณการพัฒนายังไม่เพียงพอ 
   - ด้านอัตราก าลังยังไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมในกับปริมาณงาน 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ และติดตามประเมินผลเพ่ือการแก้ปัญหาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเข้าใจและทักษะการท างานแบบบูรณาการ 
   - บุคลากรไม่ยอมรับเทคโนโลยี 
 

  3. โอกาส (Opportunities) 
   - องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ 
   - มีการสนับสนุน ส่งเสริมทั้งด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ
ของรัฐ 

- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน 
- เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่ส าคัญต่อประชาชนในพ้ืนที่ 

 
/4.ภัยคุกคาม... 
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  4. ภัยคุกคาม (Threats) 

- มุมมองจากบุคคลภายนอกไม่ให้ความส าคัญกับองค์กร 
- งบประมาณไม่เพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไม่เอ้ืออ านวย ต่อการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝ่ายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแต่งตั้งบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทท่ี 5... 
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บทท่ี 5 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 

 
 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ จากผู้บริหาร บุคลากร รวมทั้งข้อมูลยุทธศาสตร์
ของเทศบาลต าบลเวียงเทิงได้ถูกน ามาสรุปเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลประจ าปี
งบประมาณ 2561-2563 อีกทั้งได้มีปรับปรุงการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ การพัฒนาบุคลากรเทศบาล
ต าบลเวียงเทิงประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 ใหม่ และจัดท าเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เป็นกรอบกล
ยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรได้มีความเข้าใจในทิศทาง  เห็นความ
ชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
  บุคลากรเทศบาลต าบลเวียงเทิงเป็นผู้มีสมรรถนะในการท างานดีเลิศ มีจริยธรรม เข้าถึงการ
บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
 พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในงาน อย่างสูงสุด 
  2. สร้างเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจของเทศบาลต าบล
เวียงเทิง 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเป็นหัวใจหลักส าคัญ 
4. พัฒนาผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร ให้มีทักษะการจัดการ และภาวะผู้น าที่เป็นเลิศ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลเวียงเทิงประจ าปีงบประมาณ 2561-2563 
  1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเข้าถึงประชาชนให้แก่ข้าราชการทุกระดับชั้น 
  3. สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร “คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

4. สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
  5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
  โดยในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนานั้นได้ก าหนดตัวชี้วัด เพ่ือการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
 
 
 
 

/ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน โดยใช้ระบบสมรรถนะ 
เป็นเครื่องมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมิน 
สมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง (% 
Competency Fit) 
2. จ านวนวันที่ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคนต่อปี 

2.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเข้าถึงประชาชนให้แก่บุคลากรทุกระดับชั้น 

จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการส ารวจภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรต่อสังคมภายนอก 

3.สร้างภาวะผู้น า และทักษะด้านการบริหาร 
“คน” ที่เข้มแข็งให้แก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้ในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผู้ใต้บังคับบัญชา 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่บุคลากรซึ่งด ารงต าแหน่ง 
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการพัฒนาในเรื่องภาวะผู้น า 
และการบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

4.สร้างวัฒนธรรมการท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
2. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรต่อการ 
ปฏิบัติงาน 

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. จ านวนความรู้/บทความ/นวัตกรรม  
2. ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทท่ี 6... 
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บทท่ี 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

 
การก าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงเทิง ได้พิจารณาและให้

ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจ า รวมถึงพนักงานจ้างทัง้ส่วนราชการ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางด้านการ
ปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ  ความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  การบริหาร และ
คุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้  

คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล 
ประกอบด้วย 

1. นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 
2. รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 
3. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 
4. เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 
5. สมาชกสภาเทศบาลต าบลเวียงเทิงทุกท่าน 

   ส านักปลัดเทศบาล  
   ประกอบด้วย  

1. ปลัดเทศบาล 
2. รองปลัดเทศบาล 
3. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
4. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
5. นักบริหารงานทะเบียนและบัตร 
6. นักทรัพยากรบุคคล 
7. นักพัฒนาชุมชน 
8. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. เจ้าพนักงานธุรการ 
11. ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 

  กองคลัง 
  ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการกองคลัง 
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
๓. นักวิชาการเงินและบัญชี 
๔. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๕. นักวิชาการพัสดุ 
๖. เจ้าพนักงานพัสดุ 
๗. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
๘. พนักงานจ้าง 

/กองสาธารณสุข... 
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  กองช่าง 
  ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการกองช่าง 
๒. นายช่างโยธา 
๓. วิศวกรโยธา 
๔. พนักงานจ้าง 

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๒. นักวิชาการสาธารณสุข 
๓. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
๔. ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้าง 

  กองการศึกษา 
  ประกอบด้วย 

๑. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
๒. นักวิชาการการศึกษา 
๓. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๔. คร ู
๕. พนักงานจ้าง 

  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
  ประกอบด้วย 

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 

  การก าหนดวิธีการพัฒนา โดยใช้เครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรทั้งการพัฒนาในระยะสั้น 
เช่น การจัดฝึกอบรมโดยเทศบาล ด าเนินการเองหรือการส่งเข้าร่วมฝึกอบรมที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด และการ
พัฒนาในระยะยาว เช่น การสอนงานในขณะท างาน การจัดให้มีพ่ีเลี้ยงในการท างาน การมอบหมายงานการ
หมุนเวียนงาน การให้ค าปรึกษาแนะน า การติดตามและประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา เป็นต้น   
 

  การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
  เพ่ือให้การติดตามความส าเร็จและความก้าวหน้าในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรที่ได้
ก าหนดไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องสนับสนุนต่อความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์หลักของเทศบาลต าบลเวียงเทิง จึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงานโครงการไว้ ซึ่งผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความส าเร็จได้ ในการก าหนดตัวชี้วัดนั้น
ต้องมีความชัดเจน สามารถวัดผลได้ และสามารถวัดผลได้จริง ส าหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
ได้ก าหนดตัวชี้วัดในแต่ละแผนงาน ดังนี้ 
 
 

/แผนการพัฒนา...
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แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 
ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
1.พัฒนาบุคลากรให้มี
ศักยภาพสูงสุด ทันต่อ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน  
โดยใช้ระบบสมรรถนะ
เป็นเครื่องมือหลักใน
การบริหารจัดการการ
พัฒนา 

1. ร้อยละเฉลี่ยของ
บุคลากรท่ีผ่านการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับท่ีองค์กรคาดหวัง  
(% Competency Fit) 
2. จ านวนวันท่ีได้รับ
การพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี 

1.1 โครงการปรับปรุงความรู้ความสามารถ
และทักษะท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 
1.2 โครงการพัฒนาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
1.3 โครงการพัฒนาทักษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน 
1.4 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัตงิาน 
1.5 โครงการพัฒนาทักษะด้านพัฒนาองค์กร 
 
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- ความส าเร็จของการปรับปรุง 
ความรู้ความสามารถและทักษะ 
ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานเทศบาล 
- ร้อยละของข้าราชการท่ีผ่านการ
ทดลองงาน 
- จ านวนวันท่ีได้รับการพัฒนา 3 
วันต่อคนต่อปี 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

การฝึก 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทดสอบตาม
แบบท่ี 
ก าหนด 

 
 

/ตัวชี้วัดแผนงานฯ(2)... 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
2. เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมจิตอาสา การ
เข้าถึงประชาชนให้แก่
บุคลากรทุกระดับชั้น 

จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ี
บุคลากรได้รับการ
พัฒนา หรือเข้าร่วม
กิจกรรมด้าน 
ส่งเสริมคุณธรรม และ
จิตอาสา 
2. ผลการส ารวจ
ภาพลักษณ์ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม  
ของบุคลากรต่อสังคม
ภายนอก 

1.1 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
เครือข่ายคุณธรรม 
1.2 โครงการเผยแพร่ข้อบังคับเทศบาลต าบล
เวียงเทิงด้วยจรรยา 
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการ
บริการและจัดการชุมชน 
1.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม 
1.5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีเครือข่ายคุณธรรมอย่างน้อย 
5 เครือข่าย 
- ร้อยละของบุคลากรกรมท่ีรู้ 
ข้อบังคับ 
- มีการช่วยเหลือชุมชนอย่างน้อย 
จ านวน 3 วันต่อคนต่อปี 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ี 
เข้ารับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
- จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 
- ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีเข้า
รับการฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 

การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

ทดสอบตาม
แบบ 
ท่ีก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตัวชี้วัดแผนงานฯ(3)... 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร ์
โครงการ 

ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 
ตัวชี้วัดโครงการ 

วิธีการ 
พัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 2561 2562 2563 
3. สร้างภาวะผู้น า
และทักษะด้านการ
บริหาร “คน” ท่ี
เข้มแข็งใหแ้ก่
ผูบ้ังคับบัญชาเพื่อใช้
ในการจูงใจพัฒนา
และมอบหมายงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1.จ านวนวันต่อคนต่อปี
ท่ีบุคลากรซึ่งด ารง
ต าแหน่งผู้บังคับบัญชาท่ี
ได้รับการพัฒนาในเรื่อง
ภาวะผู้น าและการ
บริหารคน 
2. ผลการประเมิน
ทัศนคติของบุคลากรต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

1.1 โครงการพัฒนาภาวะผู้น า และทักษะ
การให้ค าปรึกษาเพื่อจูงใจเพื่อสร้าง
ผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นเลิศ 
1.2  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- จ านวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการ 
 
- จ านวนผู้บริหารท่ีได้รับการ 
พัฒนาตามเป้าหมาย 

การฝึกอบรม
กับหน่วยงาน
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 
 

ทดสอบตาม
แบบท่ี
ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตัวชี้วัดแผนงานฯ(4)... 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2561 2562 2563 

4.สร้างวัฒนธรรมการ
ท างานร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1.จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ี
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
 2.ร้อยละของความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน 

1.1 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
1.2 โครงการส่งเสริมและบ ารุงรักษา
ศาสนาและวัฒนาธรรม 
 
 
1.3 โครงการส่งเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 
 
1.4 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ร้อยละของจ านวน
บุคลากรท่ีเข้ารับการ 
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
- ร้อยละของจ านวน
บุคลากรท่ีเข้ารับการ 
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
- ร้อยละของจ านวน
บุคลากรท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย 
 
- ร้อยละของจ านวน
บุคลากรท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

การฝึก 
อบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

ทดสอบตามแบบ
ท่ีก าหนด 
 

 
 
 

/ตัวชี้วัดแผนงานฯ(5)... 
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ตัวช้ีวัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ โครงการ 
ระยะเวลาที่จะด าเนินการพัฒนา 

ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ การประเมินผล 
2561 2562 2563 

5. ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

1.จ านวนความรู้/บทความ/
นวัตกรรม  
2.ผลงานนวัตกรรมท่ีได้รับ
การคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 

1.1 โครงการส่งเสริมนวัตกรรมใน
ชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประจ าปีงบประมาณละอย่างน้อย  2  
นวัตกรรม 
 
1.2 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ท่ี
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมของชุมชนใน
แต่ละปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความส าเร็จของความรู้/
บทความ/นวัตกรรม 
 
 
 
- ร้อยละของจ านวน
บุคลากรท่ีเข้ารับการ
ฝึกอบรมตามเป้าหมาย 

การมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
การฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลเวียง
เทิง 
 
 
 
งานการเจ้าหน้าท่ี 
ส านักปลัดเทศบาล 

รางวัลท่ีได้รับ 
 
 
 
 
ทดสอบตามแบบ
ท่ีก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 

/บทที่  7... 
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บทท่ี 7 

งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
 

 เทศบาลต าบลเวียงเทิงจะประมาณการตั้งจ่ายไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งปรากฏดังนี้ 
 

  ๑. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
   ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท 
   ๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
   4) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 

๕) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย 
- โครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ 
   สถานศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
- โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของพนักงานครู 
   เทศบาล  ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
   เวียงเทิง ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของบุคลากรทางการศึกษา 
   ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท 

  6) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000บาท 

  ๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 30,000บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.เทศบัญญัติ... 
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   ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท 
   ๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
   4) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 

๕) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย 
- โครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ 
   สถานศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
- โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของพนักงานครู 
   เทศบาล  ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
   เวียงเทิง ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของบุคลากรทางการศึกษา 
   ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท 

 

  6) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000บาท 

  ๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 30,000บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.เทศบัญญัติ... 
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 3. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

   ๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมศักยภาพพนักงาน ตั้งจ่ายไว้ 300,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวด ค่าใช้สอย   
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 70,000 บาท 
   ๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 
   4) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้
สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 20,000 บาท 

๕) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวันเรียนและประถมศึกษา หมวดค่าใช้สอย 
- โครงการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ 
   สถานศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 50,000 บาท 
- โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนของพนักงานครู 
   เทศบาล  ตั้งจ่ายไว้  10,000  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล 
   เวียงเทิง ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนในการอบรมสัมมนาของบุคลากรทางการศึกษา 
   ตั้งจ่ายไว้  20,000  บาท 

 

  6) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน หมวด
ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 40,000บาท 

  ๗) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจ่ายไว้ 30,000บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทที่  8... 
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บทท่ี 8 
การติดตามและประเมนิผล 

 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกส าคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเป็นการสะท้อนถึงผลการด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งในด้าน
ความส าเร็จและความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรรับทราบ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในด้านการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององค์การ 
  เทศบาลต าบลเวียงเทิง ตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินผลบุคลากร จึงได้ก าหนดแนวทาง
ในการประเมินผลบุคลากร 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

 

รูปแบบท่ี 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
  เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสิ่งที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่เทศบาลต าบลเวียงเทิงต้องการ ผลการประเมินในส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการวางแผน
พัฒนาบุคลากรของเทศบาลเวียงเทิง ให้มีคุณลักษณะตามที่เทศบาลต าบลเวียงเทิงต้องการ โดยแบ่งสมรรถนะ
เป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ(สมรรถนะ) 

 
 

รูปแบบท่ี 2 การพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
  การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีบุคลากรของเทศบาลต าบลเวียงเทิง อิงตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี โดยเกณฑ์ในการพิจารณาความดีความชอบในแต่ละปีงบประมาณของเทศบาล
ต าบลเวียงเทิง เป็นส าคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
ที่  965  /๒๕60 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
(ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕63) 

********* 
  อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ข้อ ๓๐๐ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕63)  ประกอบด้วย 
  ๑. นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์ นายกเทศมนตรี   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายวราพล   ปรารพ  ปลัดเทศบาล    กรรมการ 
  3. นางรัตน์ตานี   สิทธินนท์       ผู้อ านวยการกองคลัง)    กรรมการ 

          4. นายสุริยงค์  แก้วก้อ  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
  5. นายไพรัช  มหาวงศนันท์ หัวหน้ากองสาธารณสุขฯ   กรรมการ 
  ๖. นายประพันธ์  เมืองอินทร์  นักวิชาการศึกษา(รก.ผอ.กองการศึกษา)  กรรมการ 

๗. นายธนายุทธ  ทิพย์บุตร หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   กรรมการและเลขานุการ 
  ๘. นางชนัฏนันท์   ติ๊บประใจ นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ช่วยเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการ ฯ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕61- ๒๕63)ของ
เทศบาล โดย วิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานเทศบาลต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล 
และฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ในแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕63) ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้าน
ความรู้ ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะงานในแต่ละต าแหน่ง 
ด้านการบริหารและด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

  ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่   1  ตุลาคม  2561 

   สั่ง  ณ  วันที่   27   กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

 

   (ลงชื่อ)                     
 (นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวัสดิ์) 

                 นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 
 

 

 

 


