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บทที่ 1 
 

บทนำ 
หลักการและเหตุผล  

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2545 กำหนดใหเทศบาล พัฒนาผูไดรับการบรรจุ 
เขารับราชการเปนพนักงานเทศบาล กอนมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
หลักและวิ ธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหนาที่ของ พนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเปนพนักงานเทศบาลท่ีดี โดยเทศบาล 
ตองดำเนินการพัฒนาใหครบถวนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.กำหนด เชน  
การพัฒนาดานความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ใหใชวิธีการฝกอบรมในหองฝกอบรม การฝกอบรมทางไกล 
หรือการพัฒนาตนเองก็ได หากเทศบาลมีความประสงค จะพัฒนาเพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับความจำเปนในการ
พัฒนาของแตละเทศบาลก็ใหกระทำได ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดำเนินการจะตองใชหลักสูตรท่ีคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล กำหนดเปนหลักสูตรหลัก และเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจำเปนที่เทศบาลพิจารณาเห็นวา 
มีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ใหเทศบาลสามารถเลือกใช
วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได และอาจกระทำไดโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) พนักงาน
สวนตำบล (ก.อบต.) สำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก.ท.จ. รวมกับเทศบาล หรือเทศบาลตนสังกัด
รวมกับสวนราชการอื่นหรือภาคเอกชนก็ได และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลพนักงาน 
สวนตำบลจังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 20 
ธันวาคม 2545 กำหนดใหเทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติ 
ท่ีดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำใหปฏิบัติหนาที่ราชการ ในตำแหนงนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการ
จัดทำแผนการพัฒนาตองกำหนดตามกรอบของแผนแมบทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด โดยใหกำหนดเปนแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ป  
ตามกรอบของแผนอัตรากำลังของเทศบาล นั้น  

  เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางดังกลาวเทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา จังหวัดตาก  
จึงไดจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปงบประมาณ 2564-2566 ขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทาง 
ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา เป นเครื ่องม ือ ในการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร  
อีกทั้งยังเปนการพัฒนาเพ่ือเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรเทศบาล
ตำบลสามเงาในการปฏิบัติราชการและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
 
 
 
 
 
 



2 
  

1. ขอมูลดานโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากำลัง  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ป ประจำปงบประมาณ 2564-2566 ไว  ดังนี้ 

ฝายนิติบัญญัติ

สภาเทศบาล

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล กองการศึกษากองคลัง กองชาง

ฝายบริหาร

นายกเทศมนตรี

กองสาธารณสขุและส่ิงแวดลอม

เทศบาลตําบลสามเงา

ตรวจสอบภายใน

  การแบงสวนราชการภายในเทศบาลเปน ๕ สวน ดังนี้ 
๑.  สำนักปลัดเทศบาล มีฐานะเปนกอง 
๒.  กองหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ดังนี้ 
 (ก) สวนราชการที่เปนกอง 

1) กองคลัง  
2) กองชาง 
3) กองสาธารณสุข 
4) กองการศึกษา 

(ข) หนวยงานตรวจสอบภายใน 
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บทที่ 2  
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 
วัตถุประสงค  

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานความคิด มุงม่ันท่ีจะเปนคนดี มีจิตสำนึกในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือใหรูวิธีคิดอยางมีระบบ รูวิธีคิดท่ีถูกตอง มีทักษะในการใชความคิด (Conceptual Skills)  
เพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานมนุษย มุงมั่นที่จะเขาใจและตระหนักรูในคุณคา
ของตนเองและคุณคาของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่น (Human Skills) เพ่ือบริหารและปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิผล 

3. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานงาน มุงม่ันท่ีจะเปนคนเกง มีทักษะในการบริหาร
และปฏิบัติงาน (Technical Skills) โดยเฉพาะสมรรถนะในการบริหารและปฏิบัติงานตามโครงการภายใตแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล และโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน เพ่ือให
มีความพรอมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของเทศบาล และยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ไดอยางมีประสิทธิผล รวมทั้งการบริหารและปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหนวยงานตาง ๆ ที่ใหความรวมมือ
และประสานงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรในสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิผล 
 
เปาหมาย 
 เปาหมายเชิงปริมาณ  

1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสามเงา อันประกอบดวยพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู มีความสามารถ ทักษะ คุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงานทุกคน 

2. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสามเงาไดรับการบริการที่ดี สะดวกรวดเร็ว ไมนอยกวา 
รอยละ 85 
 เปาหมายเชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสามเงาทุกคน ที่ไดเขารับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู 
ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรูที่ไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงานเพ่ือ
บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

2. ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลสามเงา ไดรบัการบริการที่ดีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
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บทที่ 3 
กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

 
 การจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรมีจุดมุงหมาย 
ทิศทางในการกาวไปขางหนาในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองตอยุทธศาสตรองคกร มีวิธีการและ
เครื่องมือในการผลักดันสูความสำเร็จรวมทั้งระบบการติดตามผล อีกทั้งเปนการสรางความตอเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองคกร ซึ่งการจัดทำยุทธศาสตรนั้นคือการกำหนดทิศทางขององคกร ซึ่งทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุม 
อยูในชวงระยะเวลา 3 ป 
  ในการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา นั้น ตองเปนการจัดทำ
ยุทธศาสตรท่ีมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร ทั้งนี้ เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงานน้ัน 
เปนสวนที่ชวยสนับสนุนผลักดันใหยุทธศาสตรของหนวยงานประสบความสำเร็จผานทางบุคลากรที่ไดรับ 
การพัฒนาใหมีความรู สมรรถนะ เปนผูนำ เปนคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตน 
ใหประสบความสำเร็จอยางดียิ่ง และเพื่อใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรน้ันมีความเชื่อมตอกับยุทธศาสตร
ของเทศบาลตำบลสามเงาในทุกๆ ยุทธศาสตร โดยมิไดเพียงเชื่อมโยงเฉพาะในดานที่เปนยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรบุคคลเทานั้น 
  เพื่อใหการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา มีความสอดคลอง
และสัมพันธกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร จึงไดกำหนดกระบวนในการจัดทำ ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่  1 กำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรขององคกร เพ่ือศึกษาแนวนโยบาย 
การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวนโยบายของจังหวัด อำเภอ และทบทวนวิสัยทัศน                                
พันธกิจ ยุทธศาสตรองคกร    
  ในการกำหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรเทศบาลตำบลสามเงา นั้น เปนการศึกษาขอมูล
ประกอบที่สำคัญในการจัดทำยุทธศาสตร ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองคกร เมื่อไดทำการศึกษาและทบทวนขอมูล
ยุทธศาสตรที ่เกี ่ยวข อง ขอม ูลวิส ัยท ัศน  พ ันธกิจ แลวจากนั ้น  จึงดำเนินการกำหนดประเด็นสำคัญ 
ในยุทธศาสตรองคกร 
  ขั้นตอนท่ี 2 การทำ HR SWOT เพ่ือวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ 
“คน” ที่จะทำใหองคกรบรรลุ หรือไมบรรลุตามยุทธศาสตรที่วางไว 
  ขั้นตอนน้ีเปนขั้นตอนที่จะชวยในการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกในดาน
ทรัพยากรมนุษย ที่มีผลตอความสำเร็จขององคกร ซึ่งการทำ HR SWOT นั้น 
  -  เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ที่จะทำใหองคกร
บรรลุหรือไมบรรลผุลสำเร็จตามยุทธศาสตรที่วางไว 
  - เปนการดำเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพื่อเปนการระดมสมอง ซึ่งใหไดมาซึ่ง
ขอมูลจำนวนมาก 
  - เปนการระดมสมอง โดยท่ีสิ่งท่ีไดจากการระดมสมองนั้นเปนความเห็นของผูท่ีมาเขารวม 
  - พิจารณาใหความสำคญักับจุดออน เปนลำดับแรก ๆ 
  - เปนการวิ เคราะห ในทุกๆ ดานที่ เกี่ยวกับการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย                              
ไมควรจำกัดเฉพาะในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพียงอยางเดียว 
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  ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะหขอมูลสำคัญดานทรัพยากรมนุษย เพ่ือวิเคราะหขอมูลที่สำคัญ ซึ่งจะ
ชวยสนับสนุนผลการทำ HR SWOT และเปนขอมูลสนบัสนุนในการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตอไป 
  ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนท่ีจะชวยสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร ดวยการวิเคราะหจากขอมูล
สำคัญดานทรัพยากรมนุษย และยังเปนการตรวจสอบ ยืนยัน การทำ HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูล
สำคัญดานทรัพยากรมนุษย ยังชวยใหการจัดทำยุทธศาสตรตาง ๆ มีความถูกตองโดยมีขอมูลตัวเลขสนับสนุน
การคิดวิเคราะหและการจัดทำ 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสำคัญดานทรัพยากรมนุษยนั้น ทำใหองคกรเห็นถึงนัยสำคัญท่ีมีผล
ตอการบริหารงานในปจจุบัน และอนาคตอันใกล เชน การวิเคราะหจำนวนคนในแตละชวงอายุ ทำใหเห็นถึง
กลุมประชากรสวนใหญในองคกร ดวยขอมูลนี้ทำใหการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา แผนการพัฒนามีความ
สอดคลองกับกลุมคนสวนใหญในองคกร จำนวนวันท่ีใชในการพัฒนา แสดงถึงคาเฉลี่ยจำนวนวันที่บุคลากรไดรับ
ในการพัฒนา และคาใชจายในการพัฒนานั้นสะทอนถึงการบริหารจัดการ ความพยายามในการดำเนินการ
พัฒนาผานการใชจายเพื่อการพัฒนาซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับหนวยงานที่เปนหนวยงานที่ดีในเรื่อง 
การพัฒนาคน 
  ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององคกรที่คลายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของ
องคกรอื่นซึ่งจะชวยสนับสนุนการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเน่ืองดวยจากความเปนจริงที่วา องคกรใด
องคกรหนึ่งนั้นไมไดเกงไปทุกเรื่อง ยังมีองคกรที่เกงกวาองคกรอ่ืนๆ อยางมากในบางเรื่อง ดังน้ัน การศึกษาจาก
ประสบการณตรงขององคกรอ่ืน แลวนำมาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลดการดำเนินงาน
แบบลองผิดลองถูก ทำใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน และเพ่ิมศกัยภาพในการแขงขัน 
  ขั้นตอนท่ี 5 จัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เปนขั้นตอนการกำหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรในรายละเอียด พรอมตัวชี้วัดผลงานท่ีสำคัญ (KPI) ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนในการ
สรางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรขององคกร โดยการนำขอมูลที่ไดจากข้ันตอนที่ 1 ถึง 4 มาวิเคราะห 
จัดลำดับความสำคัญ จัดกลุมประเด็นปญหา เพ่ือจัดทำเปนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้น 
  เมื่อสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจากขั้นตอนการสรางยุทธศาสตรและทำการเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรหลักของเทศบาลตำบลสามเงาแลว ลำดับถัดมา ดำเนินการจัดกลุม ปรับปรุง เพ่ือคัดเลือกใหเหลือ
ในปริมาณยุทธศาสตรที่เหมาะสม จากนั้นนำชื่อยุทธศาสตรที่ไดผานการจัดกลุม ปรับปรุงแลว มากำหนดตัวชี้วัด 
พรอมทั้งชื่อโครงการในแตละยุทธศาสตร ในการกำหนดตัวช้ีวัดควรเปนการวัดผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ ์ของ
ยุทธศาสตร และควรกำหนดตัวชี้วัดที่สอดคลองและตรงตอยุทธศาสตรที่กำหนดขึ้นมา  
  ขั้นตอนท่ี 6 จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนขั้นตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตร
มาสูการปฏิบัติและการกำหนดแผนงาน/โครงการ เปนการผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นประสบ
ผลสำเร็จดวยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดำเนินงานตามยุทธศาสตรนั้น
ไดเกิดข้ึนจริง มีกระบวนการ ผูรับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนการ
มอบหมายความรับผิดชอบใหผูที่เก่ียวของเพ่ือนำไปกำหนดเปนแผนงานการปฏิบัติงานของตนซึ่งนำไปสูการ
ประเมินผลงานประจำปที่มีความชัดเจนในผลงานที่เกิดขึ้น 
  ขั้นตอนที่  7 ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เปนการติดตามผลความกาวหนา และ
ความสำเร็จ ทั้งนี้เพ่ือนำมาปรับแตงแผนปฏิบัติงานใหปฏิบัติไดตามเปาหมายที่กำหนดขั้นตอนสุดทายของการ
จัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น เปนขั้นตอนการติดตามและประเมินผลความกาวหนา ความสำเร็จของ
ยุทธศาสตรที่ไดกำหนดไว ในการประเมินและติดตามผลตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองคกร 
จะไดทราบถึงความกาวหนาตามแผนงาน และเมื่อเกิดความลาชาองคกรสามารถศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจาก
ผูรับผิดชอบ เพ่ือรวมกันปรับปรุงการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

 

  ในการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น ไดมีการนำขอมูลในหลาย ๆ ดานมาสรุปผลและ
วิเคราะหเพ่ือประกอบในการจัดทำยุทธศาสตร ทั้งนี้เพ่ือใหยุทธศาสตรท่ีจัดทำขึ้นนั้นสามารถนำมาใชในการพัฒนา
แกไขในสวนที่เปนจุดออนของบุคลากร และสงเสริมสมรรถนะท่ีจำเปนในการบรรลุเปาประสงคเชิงกลยุทธของ 
กรมชลประทานทั้งนี้ในการวิเคราะหขอมูลไดกำหนดที่มาของขอมูลเพ่ือนำมาวิเคราะหได 4 ทาง คือ  

1. การสัมภาษณจากกลุมผูบริหาร  
  2. การรวบรวมขอมูลที่สำคัญดานทรัพยากรบุคคลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
  3. การสรุปจากแบบสอบถามสำรวจความเห็นตอการพัฒนาบุคลากร  
  4. การประชุมวิเคราะห HR SWOT ซึ่งสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากที่มาของขอมูลดังกลาว 
ไดดังนี ้
 

สรุปการสัมภาษณจากผูบริหาร 
  จากการสัมภาษณผูบริหาร ซึ่งประกอบไปดวย ผูบริหารทองถิ่น รองปลัดเทศบาล หัวหนา 
สวนราชการที่เกี่ยวของ เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของผูบริหารระดับสูง 
สามารถสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ 
  1. บุคลากรตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจุบันใหไดเต็มประสิทธิภาพ 

2. การนำเทคโนโลยีมาใชในสำนักงานเพ่ิมขึ้น 
3. การสรางความแข็งแกรงในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพื่อใหบรรลุภารกิจหลัก 
4. การพัฒนาทักษะใหเปน multi skill เพื่อปรับตัวกับนโยบายควบคุมกำลังคนภาครฐั 
5. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  6. การเสริมสรางภาวะผูนำใหแกผูบังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะหขอมูลสำคัญดานทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะหขอมูลสำคัญดานทรัพยากรบุคคล ไดทำการวิเคราะหขอมูลสำคัญ ดังนี้ 
- โครงสรางขาราชการจำแนกแตละชวงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจำแนกตามชวงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดสวนขาราชการ ชาย-หญิง 
- ขอมูลคาใชจายดานบุคลากรตองบประมาณรวม 
- ขอมูลงบในการพัฒนาบุคลากรตองบบุคลากร 
- รอยละของขาราชการที่ควรไดรับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะหขอมูลที่สำคัญดานทรัพยากรบุคคลดังที่กลาวขางตนนั้น ผลการวิเคราะห
พบวา ในระยะเวลา 3 ปขางหนา เทศบาลตำบลสามเงาจะประสบปญหาในเรื่องการสรรหาอัตรากำลังคนมา
ปฏิบัติงานในตำแหนงที่วาง เนื่องจากมีการเปดสอบ และประชาสัมพันธรับโอนแลว แตไมมีผูมาดำรงตำแหนง 
ประกอบกับอัตรากำลังคนที่จะหายไปจากการเกษียณอายุราชการ และการโอน(ยาย) ซึ่งอาจสงผลกระทบ 
ในเรื่องการบริหารงานขององคกร ความพรอมของกำลังคนที่จะทดแทนกำลังคนท่ีหายไป นอกจากน้ีในเรื่อง
คาใชจายในการพัฒนาและจำนวนวันท่ีไดรับการพัฒนาของขาราชการนั้นยังต่ำกวาเปาหมายที่กำหนด 
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สรุปการวิเคราะห HR SWOT 
  ในการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เทศบาลตำบลสามเงาไดมีการจัดทำ
แบบสำรวจเพื่อรวบรวมขอมูล และจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลเพื่อให
คณะกรรมการรวมกันทำ HR SWOT วิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนในประเด็น 
ท่ีเกี่ยวของกับบุคลากร ท้ังน้ีสามารถสรุปผลจากวิเคราะหไดดังนี้ 
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผูบรหิารใหความสำคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพรอมที่จะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุงถึงผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
- บุคลากรมีจิตสำนึกในการใหบริการ 
- ผูบรหิารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรตอกัน 
- มีผูนำองคกรที่เขมแข็ง 

   - บุคลากรมีความรูความเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมในพื้นที่ การมีสวนรวมกับชุมชนทองถ่ิน 
   - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณอยางเปนระบบ 

ฯลฯ 

 

  2. จุดออน (Weaknesses) 
- ภาระงานของแตละฝายไมชัดเจน 
- การมอบภาระงานยังไมตรงตามศักยภาพของบุคลากร 

   - ขาดทักษะดานการสื่อขอความ 
   - การสนับสนุนดานงบประมาณการพัฒนายังไมเพียงพอ 
   - ดานอัตรากำลังมีกรอบอัตรากำลัง แตไมสามารถสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน 
ในตำแหนงท่ีวางได 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องคความรู และติดตามประเมินผลเพ่ือการแกปญหาอยาง
จริงจังและตอเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเขาใจและทกัษะการทำงานแบบบูรณาการ 
   - บุคลากรไมยอมรับเทคโนโลยี 
 

  3. โอกาส (Opportunities) 
   - องคกรเปนท่ีรูจักและยอมรับ และมีภาพลักษณที่นาเชื่อถือ 
   - มีการสนับสนุน สงเสริมทั้งดานนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหนวยงานตางๆของรัฐ 

- มีกฎหมายที่รองรับและชัดเจน 
- เปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักที่สำคัญตอประชาชนในพ้ืนที่ 

 
  4. ภัยคุมคาม (Threats) 

- มุมมองจากบุคคลภายนอกไมใหความสำคัญกับองคกร 
- งบประมาณไมเพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไมเอ้ืออำนวย ตอการปฏิบัติงาน 
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บทที่ 5 
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลสามเงา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 
 

  ผลการวิเคราะหขอมูลที่สำคัญในดานตาง ๆ จากผูบริหาร บุคลากร รวมทั้งขอมูลยุทธศาสตร
ของเทศบาลตำบลสามเงาไดถูกนำมาสรุปเพ่ือจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลสามเงา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 อีกท้ังไดมีปรับปรุงการกำหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ การพัฒนา
บุคลากรเทศบาลตำบลสามเงา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ใหม และจัดทำเปนแผนที่ยุทธศาสตร 
เพื่อใหเปนกรอบกลยุทธในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเพื่อสื่อสารใหบุคลากรในองคกรไดมีความเขาใจ 
ในทิศทาง เห็นความชัดเจนของการพัฒนาบุคลากรรวมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน 
  บุคลากรเทศบาลตำบลสามเงา เปนผูมีสมรรถนะสูง เปยมดวยจริยธรรม เขาถึงประชาชน  
มีความเปนสากล ทุมเทผลักดนัใหยุทธศาสตรองคกรสำเรจ็ 
 

พันธกิจ 
  1. พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในงาน อยางสูงสุด 
  2. สรางเสริมวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่สนับสนุนตอวิสัยทัศน พันธกิจของเทศบาลตำบลสามเงา 

3. สงเสริมการเรียนรูอยางยั่งยืน โดยมีการพัฒนาตนเองเปนหัวใจหลักสำคัญ 
4. พัฒนาผูบังคับบัญชา และผูบริหาร ใหมีทักษะการจัดการ และภาวะผูนำที่เปนเลิศ 

 
ยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากรเทศบาลตำบลสามเงาประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 
  1. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด ทันตอเทคโนโลยีใหมๆ ในงาน โดยใชระบบสมรรถนะ
เปนเคร่ืองมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

2. เสรมิสรางคณุธรรม จริยธรรม จิตอาสา การเขาถึงประชาชนใหแกขาราชการทุกระดับชั้น 
  3. สรางภาวะผูนำ และทักษะดานการบริหาร “คน” ที่เขมแข็งใหแกผูบังคับบัญชาเพ่ือใชใน
การจูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผูใตบังคบับัญชา 

4. สรางวัฒนธรรมการทำงานรวมกันอยางมีความสุข 
  5. สงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูเพื่อมุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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  โดยในแตละยุทธศาสตรการพัฒนานั้นไดกำหนดตัวชี้วัด เพื่อการติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงานความกาวหนาของการดำเนินงานตามยุทธศาสตรไว ดังนี ้

 
ยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากร ตัวช้ีวัด 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุด ทันตอ
เทคโนโลยีใหมๆ ในงาน โดยใชระบบสมรรถนะ 
เปนเคร่ืองมือหลักในการบริหารจัดการการพัฒนา 

1. รอยละเฉลี่ยของขาราชการกรมที่ผานการประเมิน 
สมรรถนะในระดับที่องคกรคาดหวัง (80% Competency Fit) 

2. จำนวนวันที่ไดรับการพัฒนาเฉลี่ยตอคนตอป 
2.เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  
การเขาถึงประชาชนใหแกขาราชการทุกระดับชั้น 

1. จำนวน 2 วันตอคนตอปที่บุคลากรไดรับการพัฒนา
หรือเขารวมกิจกรรมดานสงเสริมคุณธรรม และจิตอาสา 
2. ผลการสำรวจภาพลักษณดานคุณธรรมจริยธรรม 
ของบุคลากรตอสังคมภายนอก 

3.สรางภาวะผูนำ และทักษะดานการบริหาร 
“คน” ที่เขมแข็งใหแกผูบังคบับัญชาเพ่ือใชในการ
จูงใจพัฒนาและมอบหมายงานผูใตบังคบับัญชา 

1. จำนวน 1 วันตอคนตอปที่บุคลากรซึ่งดำรงตำแหนง 
ผูบังคับบัญชาที่ไดรับการพัฒนาในเรื่องภาวะผูนำและ
การบริหารคน 
2. ผลการประเมินทัศนคติของบุคลากรตอผูบังคับบัญชา 

4.สรางวัฒนธรรมการทำงานรวมกันอยางมีความสุข 1. จำนวน 1 วันตอคนตอปที่บุคลากรเขารวมกิจกรรม 
พัฒนา/สงเสริม การเสริมสรางความสุขกาย สุขใจ 
2. รอยละ 80 ของความพึงพอใจของบุคลากรตอการ 
ปฏิบัติงาน 

5. สงเสริมวัฒนธรรมการเรยีนรูเพื่อมุงสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

1. จำนวนความรู/บทความ/นวัตกรรม เฉลี่ยตอคน 
ที่บุคลากรบันทึกเขาระบบ KM 
2. ผลงานนวัตกรรมท่ีไดนำไปใชประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน 
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บทที่ 6 
หลักสูตรการพัฒนา 

การกำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา ไดพิจารณาและ 
ใหความสำคัญกับบุคลากรในทุกระดับ ทั้งคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจำ 
รวมถึงพนักงานจางทั้งสวนราชการ เพ่ือใหไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพทั้งทางดานการปฏิบัติงาน หนาที่ 
ความรับผิดชอบ  ความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  การบริหาร และคุณธรรมและจริยธรรม  
ดังนี้  

- ตำแหนงประเภทบริหาร/อำนวยการ 
1. ปลัดเทศบาล  
2. รองปลัดเทศบาล  
3. หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล  
4. หัวหนาฝายอำนวยการ 
5. ผูอำนวยการกองคลัง 
6. หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
7. ผูอำนวยการกองชาง 
7 ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
8. หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
9. ผูอำนวยการกองการศึกษา 

 - ตำแหนงประเภทวิชาการ 
10. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
11. นักทรัพยากรบุคคล 
12. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
13. นักพัฒนาชุมชน 
14. นักวิชาการเงนิและบัญชี 
15. นักวิชาการจัดเก็บรายได 
16. นักวิชาการพัสดุ 
17. วิศวกรโยธา 
18. นักวิชาการสาธารณสุข 
19. นักวิชาการศกึษา 

 - ตำแหนงประเภททั่วไป 
20. เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
21. เจาพนักงานธุรการ 
22. เจาพนักงานทะเบียน 
23. เจาพนักงานสวนสาธารณะ 
24. นายชางโยธา 
25. นายชางไฟฟา 

- พนักงานครเูทศบาล 
- ลูกจางประจำ 
- พนักงานจางตามภารกิจ 
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  โดยใชเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรท้ังการพัฒนาในระยะสั้น เชน การจัดฝกอบรมโดย
เทศบาลตำบลสามเงา ดำเนินการเองหรือการสงเขารวมฝกอบรมที่หนวยงานอื่นเปนผูจัด และการพัฒนา 
ในระยะยาว เชน การสอนงานในขณะทำงาน การจัดใหมีพ่ีเลี้ยงในการทำงาน การมอบหมายงานการหมุนเวียนงาน 
การใหคำปรึกษาแนะนำ การติดตามและประเมินผลโดยผูบังคับบัญชา เปนตน   

 

  เพื่อใหการติดตามความสำเร็จและความกาวหนาในแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
ท่ีไดกำหนดไวในแตละยุทธศาสตรนั้นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองสนับสนุนตอความสำเร็จของ
ยุทธศาสตรหลักของเทศบาลตำบลสามเงา จึงไดมีการกำหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงานโครงการไว ซึ่งผูบริหาร 
ผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนแนวทางในการติดตาม และประเมินผลความสำเร็จได ในการกำหนดตัวชี้วัดนั้น
ตองมีความชัดเจน สามารถวัดผลได และสามารถวัดผลไดจริง สำหรับตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากร 
ไดกำหนดตัวชี้วัดในแตละแผนงาน ดังนี้ 
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แผนการพัฒนาบุคลากร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
เทศบาลตำบลสามเงา  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก 

 
ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที่ 1 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วดัยุทธศาสตร โครงการ 
ระยะเวลาที่จะ 

ดำเนินการพัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ 
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ 
การ

ประเมินผล 
2564 2565 2566 

1.พัฒนาบุคลากรใหมี
ศักยภาพสูงสุดทันตอ
เทคโนโลยีใหมๆ ในงาน  
โดยใชระบบสมรรถนะ
เปนเครื่องมือหลัก 
ในการบริหารจัดการการ
พัฒนา 

1. รอยละเฉลี่ยของ
ขาราชการที่ผานการ
ประเมินสมรรถนะใน
ระดับท่ีองคกรคาดหวัง  
(80% Competency Fit) 
2. จำนวน 1 วันที่ไดรับ
การพัฒนาเฉลี่ยตอคน 
ตอป 

1.1 โครงการปรับปรุงความรูความสามารถและ
ทักษะที่จำเปนในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล  
 
 
1.2 โครงการจัดทำ Development Road Map 
เพื่อใชพัฒนาขาราชการทุกสายงาน 
 
1.3 โครงการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวาง
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 
1.4 โครงการพัฒนาทักษะการประยกุตใช
เทคโนโลยีในการปฏบิัติงานตามยุทธศาสตร 
หลักของเทศบาล 
 
1.5 โครงการฝกอบรมเสริมสรางความรูความ
เขาใจเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบการ
ปฏิบัติงานใหม 
 
1.6 โครงการพัฒนาทักษะดานพัฒนาองคกร 
 
 
1.7 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความสำเร็จของการปรับปรุง 
ความรูความสามารถและทกัษะ 
ที่จำเปนในการปฏิบัติงานของ 
พนักงานเทศบาล 
 
- ความสำเร็จของการจัดทำ Road Map 
 
 
- รอยละของขาราชการที่ผานการทดลองงาน 
 
 
- จำนวนวันท่ีไดรับการพัฒนา 1 วันตอคนตอป 
 
 
 
- รอยละ 70 ของจำนวนบุคลากรท่ี 
เขารับการฝกอบรมตามเปาหมาย 
 
 
- รอยละ 70 ของจำนวนบุคลากรท่ี 
เขารับการฝกอบรมตามเปาหมาย 
 
- รอยละ 70 ของจำนวนบุคลากรท่ีเขารับการ
ฝกอบรมตามเปาหมาย 

การฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการเจาหนาที ่
สำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนัก/กอง 

ทดสอบตาม
แบบท่ีกำหนด 

 
 



18 
  

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที ่2 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วดัยุทธศาสตร โครงการ 
ระยะเวลาที ่

จะดำเนินการพัฒนา ตัวชี้วดัโครงการ วิธีการพัฒนา ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 
2564 2565 2566 

2. เสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมจิตอาสา  
การเขาถึงประชาชน 
ใหแกขาราชการ 
ทุกระดับชั้น 

1. จำนวน 2 วันตอคน 
ตอปท่ีบุคลากรไดรับการ
พัฒนา หรือเขารวม
กิจกรรมดานสงเสริม
คุณธรรมและจิตอาสา 
 
2. ผลการสำรวจ
ภาพลักษณดานคุณธรรม
จริยธรรมของบุคลากรตอ
สังคมภายนอก 

1.1 กิจกรรม/โครงการเสริมสรางความสัมพันธ
กับเครือขายคุณธรรม 
 
1.2 โครงการเผยแพรขอบังคบัเทศบาลดวย
จรรยาพนักงานเทศบาล 
 
1.3 โครงการพัฒนาความสามารถในการบริการ
และจัดการชุมชน 
 
 
1.4 โครงการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
1.5 โครงการสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
ปฏิบัติงานตามหลกัเกณฑและวธิีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ด ี
 
1.6 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีเครือขายคุณธรรม 
 
 
- รอยละ 80 ของบุคลากร 
ทีท่ราบถึงขอบังคับเทศบาล 
 
- รอยละ 100 ประชาชน/ชุมชน ไดรบั
ความชวยเหลือ / แกไขปญหา อยางเปน
ระบบ ทันเวลา  
 
- รอยละ 80 ของจำนวนบุคลากรท่ี 
เขารับการฝกอบรมตามเปาหมาย 
 
- รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีเขารวม
โครงการ  
 
 
- รอยละ 80 ของบุคลากรท่ีเขารวม
โครงการ  
 

เขารวมกิจกรรม/
เครือขาย 
 
ประชาสัมพันธ 
 
 
วางระบบ/ 
ทำความเขาใจ 
 
 
การฝกอบรม 
 
 
การฝกอบรม 
 
 
 
การฝกอบรม 
 
 
 

สำนัก/กอง 
 
 
การเจาหนาที ่
  
สำนัก/กอง 
 
 
 
 
การเจาหนาที ่
 
 
สำนัก/กอง 
 
 
 
สำนัก/กอง 

จำนวนผูเขารวม 
 
 
ทดสอบตามแบบ
ท่ีกำหนด 
 
แบบสำรวจ
ผูรับบริการ 
 
 
จำนวนผูเขารวม 
 
 
จำนวนผูเขารวม 
 
 
 
จำนวนผูเขารวม 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที ่3 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วดัยุทธศาสตร โครงการ 
ระยะเวลาที่จะ 

ดำเนินการพัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ 
วิธีการ 
พัฒนา 

ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 
2564 2565 2566 

3. สรางภาวะผูนำและ
ทักษะดานการบริหาร 
“คน” ที่เขมแข็งใหแก
ผูบังคบับัญชาเพื่อใชใน
การจูงใจพัฒนาและ
มอบหมายงาน
ผูใตบังคับบัญชา 

จำนวน 1 วันตอคนตอป 
ท่ีบุคลากรซ่ึงดำรง
ตำแหนงผูบังคับบัญชา 
ท่ีไดรับการพัฒนา 
ในเรื่องภาวะผูนำและ 
การบริหารคน 
 
2. ผลการประเมินทัศนคติ
ของบุคลากรตอ
ผูบังคับบัญชา 

1.1 โครงการประเมิน แบบ 360 องศา
Leadership Competency  
 
1.2 โครงการพัฒนาภาวะผูนำ และทักษะ 
การใหคำปรึกษาเพื่อจูงใจเพ่ือสราง 
ผูบังคับบัญชาที่เปนเลิศ 
 
1.3 โครงการพัฒนาความรูการจัดการ 
ทรัพยากรมนุษยแกผูบังคับบัญชา 
(HR For Line Manager) 
 
1.4 กิจกรรมการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  
 
 
 
1.5 โครงการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรม 
กับหนวยงานภายนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ระดับความพึงพอใจตอผูบังคบับัญชา 
 
 
- รอยละ 80 ของจำนวนบุคลากร 
ท่ีเขารวมโครงการ 
 
 
 - การเขารวมโครงการ/อบรม 
 
 
 
- ความสำเร็จของการพัฒนาผูบังคับบัญชา 
 
 
 
- รอยละ 80 ของจำนวนบุคลากร 
ท่ีไดรับการพัฒนาตามแผน 

สำรวจ/นำผลการ
สำรวจมาพัฒนา 
 
ฝกอบรม 
 
 
 
ฝกอบรม 
 
 
 
สอนงาน/ใหความรู 
อบรม 
 
 
ฝกอบรม 
 
 
 
 

งานการเจาหนาท่ี 
  
 
งานการเจาหนาท่ี/ 
หนวยงานภายนอก 
 
 
สำนัก/กอง 
หนวยงานภายนอก 
 
 
สำนัก/กอง 
หนวยงานภายนอก 
 
 
สำนัก/กอง
หนวยงานภายนอก 
 

ทดสอบตาม 
แบบท่ีกำหนด 
 
แบบประเมิน 
 
 
 
แบบประเมิน 
 
 
 
แบบประเมินผล
การปฏิบัติงาน 
 
 
จำนวนผูไดรับ
การอบรมพัฒนา 
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ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที ่4 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วดัยุทธศาสตร โครงการ 
ระยะเวลาที่จะ 

ดำเนินการพัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 
2564 2565 2566 

4. สรางวัฒนธรรมการ
ทำงานรวมกันอยางมี
ความสุข 

1. จำนวนวันตอคนตอปที่
บุคลากรเขารวมกจิกรรม
พัฒนาความสุขกาย สุขใจ 
 
2. รอยละ 80 ของความ 
พึงพอใจของบุคลากรตอการ
ปฏิบัติงาน 

1. โครงการตรวจสุขภาพประจำป 
 
 
 
2. โครงการ/กิจกรรม สรางความ
ตระหนักในบทบาทและหนาที/่ 
สรางทัศนคติที่ดีในการทำงานอยางมี
ความสุข 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

- รอยละ 80 ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจำไดเขารับการตรวจสขุภาพ
ประจำป 
 
- รอยละ 80 ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจำไดเขารับการอบรม/ 
รวมกิจกรรม 

เขารับการตรวจ
สุขภาพ 
 
 
กิจกรรมสราง 
ความตระหนัก/ 
การฝกอบรม 

การเจาหนาที ่
 
 
 
การเจาหนาที ่
 

จำนวนผูเขารับ 
การตรวจสุขภาพ 
 
 
แบบสำรวจความ
พึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 



21 
  

ตัวชี้วัดแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรตามยุทธศาสตรที ่5 

ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดยุทธศาสตร โครงการ 
ระยะเวลาที่จะ 

ดำเนินการพัฒนา ตัวชี้วัดโครงการ วิธีการพัฒนา ผูรับผิดชอบ การประเมินผล 
2564 2565 2566 

5. สงเสริมวัฒนธรรม
การเรียนรูเพื่อมุงสู
การเปนองคกรแหง
การเรียนรู 

1. จำนวนความรู/บทความ/
นวัตกรรม ที่ไดมีการ
ประชาสัมพันธ เผยแพร
ใหแกพนักงาน และได 
บันทึกในขอมูล KM  
บนเว็บไซตของเทศบาล
ตำบลสามเงา 
2. ผลงานนวัตกรรม ที่ไดรับ
การคัดเลือกใหไดรับรางวัล 

 - โครงการรวมสรางองคความรู 
(KM) บนเว็บไซตของเทศบาล
ตำบลสามเงา 

 
 

 
 

 
 

1. จำนวนความรู/บทความ/
นวัตกรรม ท่ีไดมีการ
ประชาสัมพันธ เผยแพร 
ใหแกพนักงาน และได 
บันทึกในขอมูล KM บนเว็บไซต
ของเทศบาลตำบลสามเงา  
อยางนอย 10 บทความ 
2. ผลงานนวัตกรรม ท่ีไดรับการ
คัดเลือกใหไดรับรางวัล 

ประชาสัมพันธ/
รณรงคใหสวน
ราชการ พนักงาน 
รวมเผยแพร 
องคความรู และ  
จัดเก็บบันทึกขอมูล 
ใน KM บนเว็บไซต
ของเทศบาลตำบล
สามเงา 

สำนัก/กอง จำนวนความรู/
บทความท่ีบันทึก
ใน KM บน
เว็บไซตของ
เทศบาลตำบล
สามเงา 
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บทที่ 7 
งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 

 
 เทศบาลตำบลสามเงาจะประมาณการตั้งจายไวในงบประมาณรายจายประจำป ซึ่งปรากฏดังนี้ 
 

  ๑. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ตั้งจายไว 150,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาใชสอย คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 50,000 บาท 
 3) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน หมวด คาใชสอย คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 50,000 บาท 
 4) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 20,000 บาท 
 5) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวด คาใชสอย 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 10,000 บาท 
 6) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวด  
คาใชสอย คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 30,000 บาท 
     
 

 2. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ตั้งจายไว 150,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาใชสอย คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 50,000 บาท 
 3) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน หมวด คาใชสอย คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 50,000 บาท 
 4) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 20,000 บาท 
 5) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวด คาใชสอย 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 10,000 บาท 
 6) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวด  
คาใชสอย คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 30,000 บาท 
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 3. เทศบัญญัติ งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 
   ๑) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวด คาใชสอย คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ ตั้งจายไว 150,000 บาท 
   ๒) แผนงานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาใชสอย คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 50,000 บาท 
 3) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการรักษาความสงบ
ภายใน หมวด คาใชสอย คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 50,000 บาท 
 4) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา หมวด คาใชสอย 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 20,000 บาท 
 5) แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข หมวด คาใชสอย 
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 10,000 บาท 
 6) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน หมวด  
คาใชสอย คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ตั้งจายไว 30,000 บาท 
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บทที่ 8 
การติดตามและประเมนิผล 

 
  การติดตามและประเมินผล เปนกลไกสำคัญท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการดำเนินงาน ซึ่งการประเมินผลบุคลากรเปนการสะทอนถึงผลการดำเนินงานของผูปฏิบัติงาน ทั้งในดาน
ความสำเร็จและความลมเหลวในการปฏิบัติงาน ที่ผูเกี่ยวของทุกฝายควรรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินไปใช
ประโยชนในดานการพัฒนา การเสริมสรางขวัญและกำลังใจ และการตัดสินใจในการบริหารจัดการในภาพรวม
ขององคการ 
  เทศบาลตำบลสามเงา ตระหนักถึงคุณคาของการประเมินผลบุคลากร จึงไดกำหนดแนวทาง 
ในการประเมินผลบุคลากร ดังนี้ 

1) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 
2) การพิจารณาความดีความชอบประจำป 

 

รูปแบบที่ 1 การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป 
  เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนในแตละปงบประมาณ ซึ่งถือเปนหัวใจสำคัญ
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนสิ่งที่จะทำใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดสำเร็จตามเปาหมาย
ท่ีเทศบาลตองการ ผลการประเมินในสวนน้ีสามารถนำไปใชประโยชนเพ่ือการวางแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ตำบลสามเงาใหมีคุณลักษณะตามที่เทศบาลตำบลสามเงาตองการ โดยแบงสมรรถนะเปน 2 กลุม คือ 

1. ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก  
2. สมรรถนะตามภาระงาน  

 

1) ความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competency) 
  เปน Competency ที่บุคลากรทุกตำแหนงภายในเทศบาลตำบลสามเงาตองมี  ซึ่ งจะเปน 
Competency  ที่ ชวยสนับสนุนวิสัยทัศน  พันธกิจ และความสามารถหลักของเทศบาลตำบลสามเงา 
ประกอบดวย 
       1.1) การมุงเนนที่ผูรับบริการ ความตั้งใจและความพยายามของบุคลากรในการใหบริการ
เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการดวยความเต็มใจไดอยางรวดเร็วซึ่งผูรับบริการ
อาจเปนไดทั้งประชาชน บุคคลทั่วไป และบุคลากรภายในของเทศบาลตำบลสามเงา 
       1.2) ความซื่อสัตย คุณธรรมและจริยธรรม การปฏิบัติหนาที่ที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย 
สุจริตในการทำงาน โดยประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ไดแกการประพฤติปฏิบัติถูกตองเหมาะสม
ทั้งตามหลักกฎหมายคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน โดยมุงประโยชนของ
สถาบันมากกวาประโยชนสวนตน 
       1.3) การมุงมั่นเพ่ือบรรลุความสำเร็จ (Achievement Motivation): ความมุงมั่นจะ
ปฏิบัติงานใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานที่มีอยูโดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง 
หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีเทศบาลตำบลสามเงากำหนดขึ้น อีกท้ังยังรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยาก โดดเดน และทาทาย 
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       1.4) เรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง การพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะความสามารถ 
บุคลิกภาพและอื่น ๆ รวมท้ังการแสวงหาความรูอยางตอเนื่องเพ่ือปรับปรงุตนเองและประสิทธิภาพในการทำงาน 
เพื่อใหเกิดประโยชนตอตนเอง และหนวยงาน 
       1.5) การทำงานเปนทีม ความตั้งใจที่จะทำงานรวมกับผู อ่ืน เปนสวนหนึ่งในทีมงาน
หนวยงาน หรือสถาบันโดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม มิใชในฐานะหัวหนาทีม และมีความสามารถในการ
สรางและดำรงรักษาสัมพันธภาพที่ดกีับสมาชิกในทีม 
 

  2) สมรรถนะตามภาระงาน (Functional Competency) 
       เปน Competency ที่ใชเฉพาะตำแหนงงานตามโครงสรางการแบงสวนราชการเทศบาล
ตำบลสามเงา เพ่ือใหมั่นใจวาบุคลากรมีความรู ทักษะความสามารถเพียงพอ และมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงานตามภาระงานที่รบัผดิชอบประกอบดวย 
       2.1) ความรูและความเขาใจในงานที่รับผิดชอบ มีความรูและความเขาใจในระบบและ
ขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งสามารถประยุกตใชความรู และทักษะตาง ๆ ในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสำเร็จได 
       2.2) ทักษะที่ เกี่ยวของกับงานที่รับผิดชอบ ทักษะความชำนาญที่ เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานในงานท่ีรับผิดชอบ 
       2.3) พฤติกรรมและความมีวินัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน การแสดงดวยการกระทำหรือ
คุณลักษณะที่จำเปนตอการปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบและการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
หลักเกณฑของเทศบาลตำบลสามเงา 
       2.4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัดและมีประสิทธิภาพ แสดงถึงการบริหาร
จัดการโดยคำนึงถึงการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา ประหยัด และไดประโยชนสูงสุด 
 

  รูปแบบที่ 2 การพิจารณาความดีความชอบประจำป 
  การพิจารณาความดีความชอบประจำปบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา อิงตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานประจำป โดยเกณฑในการพิจารณาความดีความชอบในแตละปงบประมาณของเทศบาล
ตำบลสามเงา เปนสำคัญ 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



27 
  

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
การสำรวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสามเงา 

...................................................... 
 
  การสำรวจขอมูลความตองการฝกอบรมของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลสามเงา วัตถุประสงค
เพื่อนำขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามไปวิเคราะหประกอบการจัดทำแผนฝกอบรมประจำปใหมีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับความตองการของบุคลากรและหนวยงานมากที่สุด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ
การพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลสามเงา 
จากผลการสำรวจขอมูลสามารถสรุปได ดังน้ี 
 

ขอมูลท่ัวไป 
  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 26 คน จากท้ังหมด 36 สวนราชการ (คิดเปนรอยละ 72.22)  
มีการกระจายขอมูลอยางทั่วถึงท้ังเพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ  และหนาที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง 
  ผูตอบแบบสอบถามดังกลาว เปนพนักงานเทศบาลรอยละ 53.85 ลูกจางประจำรอยละ 
15.38 และ พนักงานจางตามภารกิจ รอยละ 30.76  
  ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามเปนผูจบปริญญาโท รอยละ11.54 ระดับปริญญาตรี
รอยละ 65.38 และระดับต่ำกวาปรญิญาตรีรอยละ 23.07 
  เมื่อพิจารณาจากประสบการณในการทำงานพบวารอยละ 11.53 อายุงานไมเกิน 5-10 ป 
รอยละ 88.46 มีอายุงานมากกวา 10 ป 
หลักสูตรความตองการของบุคลากร   
  หลักสูตรที่มีความตองการมากที่สุดตามลำดับจากมากไปหานอย คือ 
ลำดับ หลักสูตร รอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

1 บทบาท – หนาที่ และความรับผิดชอบตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหนง 

76.9 

2 ความรูเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน 

76.9 

3 ความรูดานการปฏิบัติงานขั้นพ้ืนฐาน 73.1 
4 หลักสูตรดานคุณธรรม และจริยธรรม 73.1 
5 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับงานสารบรรณ 65.4 
6 ทักษะทางวิชาชีพ/ตามสายงาน 65.4 
7 ทักษะการใชคอมพิวเตอร 61.5 
8 การบริหารงานบุคคลสำหรับผูปฏิบัติงาน 61.5 
9 วินัยแบบสรางสรรค 61.5 

10 มนุษยสัมพันธในการทำงาน 61.5 
11 หลักสูตรดานการบริหาร 46.2 
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ระยะเวลาการฝกอบรม 
  สวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 50 พอใจที่จะเขารับการฝกอบรมในหลักสูตร 
ท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรม  รอยละ 15.40 พอใจในหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝกอบรม 1-2 วัน รอยละ 53.80 
พอใจในระยะเวลาการฝกอบรม  5 - 7  วัน  รอยละ 15.40 พอใจในหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการฝกอบรมมากกวา 
15 วันข้ึนไป ทั้งน้ี ผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบมากกวาหนึ่งทางเลือก 

สถานที่ฝกอบรม 
  ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 19.23 เห็นวาควรจัดใหมีการฝกอบรมท่ีจังหวัดทางภาคเหนือ 
สวนทานอื่นไมไดระบุจังหวัด 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
  จากผลการสำรวจความตองการฝกอบรมของบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลสามเงาจะเปนขอมูล 
ใหไดทราบความตองการในการเขารับการพัฒนาศักยภาพ  เพ่ิมพูนความรู  ทักษะ  ประสบการณของบุคลากร 
ในสังกัดเทศบาลเทศบาลตำบลสามเงาทุกระดับ เปนการสรางการมีสวนรวมเพื่อนำขอมูลท่ีเปนจริง 
มาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงบประมาณคาใชจาย การประเมินติดตาม
ผลการฝกอบรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือประโยชน 
ตอเทศบาลตำบลสามเงา 
 

…………………………………………… 
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