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บทท่ี 1 
   บทน า 

1.1 หลักการและเหตุผล 
การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 20 
ธันวาคม 2545  

ข้อ 299 ที่ก าหนดไว้ว่า “ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่งนั้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผน
แม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมี
ระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลนั้น 

ข้อ 308 ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ 299 แล้วเสนอให้ 
ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจ าเป็นในการ
พัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา 
งบประมาณที่เทศบาลจัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้เทศบาล
ประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต่อไป 
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี แล้วให้
เทศบาลด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ 299 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบถัดไป 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาลด้วย 

เพ่ือเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคลตามระบบแท่ง ที่ได้มีการน า
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบสมรรถนะมาบังคับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2559 และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์และประเมินสมรรถนะของ
บุคลากรซึ่งจะน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ทั้ง การเลื่อนขั้นเลื่อนค่าตอบแทน, การพัฒนา
บุคลากร, การจ่ายเงินโบนัส, การเลื่อนระดับ และการให้พ้นจากราชการนั้น เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 

1.2.1 เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ปีงบประมาณ 
2564 – 2566 

1.2.2 เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ที่ชัดเจน เป็น
รูปธรรม ท าให้บุคลากรทั้งหลายได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพอย่างเป็น
ระบบในแนวทางที่เหมาะสมและช่วยสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มาก
ยิ่งขึ้น 

1.2.3 เพ่ือให้เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์สามารถน าหลักการและแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้
เป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  

 



 
 

 

 
1.3 ขอบเขตการด าเนินการ 

1.3.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.3.2 ศึกษาวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
1.3.3 ส ารวจข้อมูล สภาพปัญหา และความต้องการของพนักงานแต่ละฝ่าย/กอง ว่า

ขาดความรู้หรือทักษะในด้านใด 
1.3.4 ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 
1.3.5 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และร่วมกันวิเคราะห์ SWOT 
1.3.6 สรุปและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.3.7 เสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ. ศรีสะเกษ เพ่ือให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนา

บุคลากรของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
1.3.8 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

   
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดท าแผน 

1.4.1 เชิงปริมาณ ท าให้เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีแผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2564 – 2566 จ านวน 1 เล่ม และน าไปประกาศใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

1.4.2 เชิงคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ มีแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีระบบมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

บทท่ี 2 

สภาพทั่วไป และข้อมลูพื้นฐานของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข ์

2.1 สภาพโดยท่ัวไปของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 

เดิมต าบลโพธิ์กระสังข์ อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลขุนหาญ อ าเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2527 กระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่งประกาศให้ต าบลโพธิ์กระสังข์  แยกเขตการปกครองออกจาก
ต าบลขุนหาญ  โดยใช้ชื่อว่าต าบลโพธิ์กระสังข์  ตามชื่อของต้นไม้ที่ส าคัญของหมู่บ้าน  คือต้นโพธิ์กับต้น
กระสังข์  กลุ่มชาติพันธุ์ ภาษาพูด ภาษาเขียนของคนในต าบลอดีต  ราษฎรในต าบลโพธิ์กระสังข์ส่วนใหญ่
เป็นชาวไทยเผ่าส่วยมีจ านวนร้อยละ 90 และมีชาวไทยเผ่าเขมรร้อยละ 10  ภาษาเขียนร้อยละ 100 
เขียนภาษาไทย 

ปัจจุบันราษฎรในต าบลโพธิ์กระสังข์ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเผ่าส่วยร้อยละ ๙๐และชาว
ไทยเผ่าเขมรร้อยละ ๑๐ 

 
ที่ตั้ง   
  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอขุนหาญ  เฉลี่ยประมาณ  ๑๐ 
กิโลเมตร  โดยมีพ้ืนที่ทิศเหนือติดกับอ าเภอไพบึง  ทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับเทศบาลต าบลกันทรอม  ทิศ
ตะวันออกติดกับองค์การบริหารส่วนต าบลขุนหาญ  ทิศตะวันตกติดกับอ าเภอขุขันธ์ 
 
เนื้อที ่
  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีพ้ืนที่ประมาณ  ๔๙.๑๕  ตารางกิโลเมตร 
 
ภูมิประเทศ 
  ภูมิประเทศของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์เป็นพ้ืนที่ราบและมีหนองน้ ามากมาย  ซึ่ง
เกษตรกรใช้พื้นที่ท านา  โดยอาศัยน้ าฝน ตามธรรมชาติ 
 
จ านวนหมู่บ้าน 
  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีพ้ืนที่ครอบคลุมจ านวน  14  หมู่บ้าน  2,051  ครัวเรือน 
  จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  จ านวน ๑๔ หมู่บ้าน  ได้แก่ 
   หมู่ที่  1  บ้านตาตา 
   หมู่ที่  2  บ้านโพธิ์กระสังข์ 
   หมู่ที่  3  บ้านบก 
   หมู่ที่  ๔  บ้านโคกพะยอม 
   หมู่ที่  ๕  บ้านหนองประดิษฐ์ 
   หมู่ที่  ๖  บ้านหนองขนาน 
   หมู่ที่  7  บ้านซ า 
   หมู่ที่  ๘  บ้านหนองค ู



 
 

 

   หมู่ที่  ๙  บ้านโนนคูณ 
   หมู่ที่  10  บ้านพอก 
   หมู่ที่  11  บ้านแต้พัฒนา 
   หมู่ที่  12  บ้านโพธิ์กระสังข์เหนือ 
   หมู่ที่  13  บ้านสด า 
   หมู่ที่  14  บ้านใหม่พัฒนา 
 
ประชากร 
  ประชากรทั้งสิ้น  9,207 คน  แยกเป็นชาย  ๔,625 คน หญิง 4,582 คน  มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย  183.25 คน/ตารางกิโลเมตร  จ านวนครัวเรือน  2,051  ครัวเรือน 
 
รายงานสถิติประชากรและบ้าน  ระดับต าบล  ต าบลโพธิ์กระสังข์  ข้อมูลวันที่  29 กรกฎาคม 2563 

หมู่บ้าน/ ต าบล บ้านปกติ ชาย หญิง รวม 
ต าบลโพธิ์กระสังข์ 2,051 4,625 4,582 9,207 

หมู่ที่ 1 149 354 325 679 
หมู่ที่  ๒ 298 647 626 1,273 
หมู่ที่  ๓ 226 556 548 1,104 
หมู่ที่  ๔ 245 528 523 1,051 
หมู่ที่  ๕ 142 344 316 660 
หมู่ที่  ๖ 91 206 169 375 
หมู่ที่  ๗ 189 401 424 825 
หมู่ที่  ๘ 74 167 175 342 
หมู่ที่  ๙ 111 200 194 394 

หมู่ที่  ๑๐ 99 240 226 466 
หมู่ที่ ๑๑ 54 126 125 251 
หมู่ที่  ๑๒ 197 440 482 922 
หมู่ที่  ๑๓ 116 252 302 554 
หมู่ที่  ๑๔ 59 160 144 304 

 
 
การศึกษา 
  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    7  แห่ง 
  -   โรงเรียนประถมศึกษา    ๖  แห่ง 
  -   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   14  แห่ง 
 
สถาบันและองค์การศาสนา 

- วัด   6  แห่ง 
- ส านักสงฆ์   1  แห่ง 

 



 
 

 

การสาธารณสุข 
- อัตราการใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ 100 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  1  แห่ง 

 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- มีสถานีต ารวจซ่ึงต้ังอยู่ในเขตต าบลโพธ์ิกระสังข์  ซึง่ห่างจากพ้ืนท่ีเทศบาลต าบลโพธ์ิ
กระสงข์  ประมาณ  ๖  กิโลเมตร 

- ที่พักสายตรวจ  1  แห่ง 
อาชีพ 
  อาชีพของประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและมีอาชีพรับร้างทั่วไป 
 
ทรัพยากรดิน 
  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีคุณสภาพดินอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  การปลูกข้าว
และพืชต่างๆ ได้ผลผลิตดี 
 
ทรัพยากรน้ า 
  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีน้ ากินน้ าใช้ไม่ถึงขั้นขาดแคลน  โดยน้ ากินน้ าใช้จะ
อาศัยแหล่งน้ าใต้ดินและประปาหมู่บ้าน  ส าหรับน้ าเพื่อการเกษตรอาศัยน้ าฝนและจากแหล่งเก็บน้ า 
 
ทรัพยากรป่าไม้ 
 
  ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์จะมีพ้ืนที่ป่าไม้  ๒๐ เปอร์เซ็นต์ 

 
 
 
 

 
 

ตราสัญลักษณ์เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  
   

   
 
 



 
 

 

 
 
 



 
 

 

                                                                                                                      โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 
 

                                          
 

  
                                                                   

 

       
 
 
    
 
 
 
 
                                               
 

 
 

 
 
 

๑.หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

๒.หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

 

ส านักปลดัเทศบาล 

หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) 

๑.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

๒.หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได ้

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

 

   ๑.หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

  ๒.หัวหน้าฝ่ายการโยธา 

  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
 

๑.หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
การศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น ) 

กองคลัง 

ผู้อ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 

ผู้อ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น) 

กองการศึกษา 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

 

๑.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 
 

 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 



 
 

 

 
 

 
   8 



 
 

 

2.2 สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม 
สังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบท เนื่องจากมีพ้ืนที่ห่างไกลจังหวัดศรีสะเกษเขตเทศบาล

ต าบลโพธิ์กระสังข์ห่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๖๐ กิโลเมตรจึงมีประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย
เป็นจ านวนมากตลอดจนเป็นพื้นที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่ 

2.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  การไฟฟ้า 
  ได้รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษเป็นหน่วยงานที่
ท าหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์กระจายทั่วไปตามต าบล
หมู่บ้านต่างๆปัจจุบันมีหมู่บ้านที่ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน 

2.2.2 ด้านเศรษฐกิจ 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับดี 
2.2.3 ด้านสังคม 
ปัจจุบันประชากรในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีจ านวนทั้งสิ้น  ๙,๑๕๗  คน เป็น

ชาย  4,557  คน เป็นหญิง 4,600  คน มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 1,952 หลังคาเรือน  
 (ข้อมูล  ณ เดือน  มีนาคม 2560 : ที่มางานทะเบียนราษฎรส านักปลัดเทศบาล) 

ลักษณะสังคมและชุมชน 
เนื่องจากเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีพ้ืนที่ ๔๙.๑๕ ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ส่วนใหญ่

เป็นที่ราบและที่ราบลุ่มแม่น้ าที่เหมาะสมกับการเกษตรประชากรส่วนใหญ่จึงมีลักษณะการกระจายตัว
อยู่ทั่วไป  
  การจัดตั้งชุมชน 

ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้จัดตั้ งชุมชนย่อยขึ้นตามนโยบาย
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสริมสร้างให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชนของตนเองเพ่ือให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนปัจจุบันมีทั้งหมด  14  หมู่บ้าน 

 
2.2.5 ด้านการเมืองการบริหาร 
1. ด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในกระบวนการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีโดยการจัดท าประชาคมเพ่ือรับทราบปัญหาความ
ต้องการเพ่ือเทศบาลจะได้น าข้อมูลมาจัดท าโครงการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 



 
 

 

2.2.6 ด้านการศึกษาศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
1) การศึกษา 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ อยู่จ านวน ๗ แห่ง 

ไม่มีสถานศึกษาในสังกัดแต่ได้ให้การสนับสนุนสถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ดังนี้ 
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  จ านวน   ๖    แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีอยู่ในความดูแลของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อสถานศึกษา หมู่ที่ ต าบล 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแต้พัฒนา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสด า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไตรราษฎร์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านพอก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพยอม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองขนาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู 
 

11 
๓ 
7 

๑๐ 
๔ 
๖ 
๘ 
 

โพธิ์กระสังข์ 

 
2) ศาสนา 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นบางส่วน 

 วัดในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  จ านวน  7 แห่ง 
 ส านักสงฆ์     จ านวน   1 แห่ง 

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตนเองสืบทอดกันมา

ตั้งแต่อดีตกาลมีภาษาท้องถิ่นของชาวไทยเผ่าส่วยและเผ่าเขมรประเพณีที่ส าคัญมีดังนี้ 
 ประเพณีการบวช 
 ประเพณีเรียกขวัญ 
 ประเพณีปีใหม ่สงกรานต์มีขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15  เมษายนของทุกปี 
 ประเพณีแห่บุญผะเหวต เดือน 5 – เดือน 7 (ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ) 
 การทอดกฐินผ้าป่า 
 ประเพณีบุญเดือนสิบ 
  ประเพณีลอยกระทง มีกิจกรรมการประกวดกระทง 
  ประเพณีเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคม มีกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและพิธีทางสงฆ์ 
 ประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เดือนมกราคม มีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

 
 
 

2.2.7 ด้านการสาธารณสุข 



 
 

 

1) สถานบริการสารธารณสุข 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ไม่มีสถานบริการสาธารณสุขในความดูแลแต่มีกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุขรับผิดชอบดูแลงานด้านป้องกันและควบคุม
โรคติดต่องานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสุขภาพ งานรักษาความสะอาด  งาน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ และงานสัตวแพทย์ซึ่งจะประสานงานการปฏิบัติและสนับสนุนงบประมาณ
กับสถานีบริการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล ให้การดูแลรักษาพยาบาลแก่ประชาชนโดยเทศบาลได้ให้การอุดหนุนงบประมาณ
ให้ส่วนหนึ่งดังนี้ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลโพธิ์กระสังข์  
 
2.2.8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) แหล่งน้ า 
ใช้น้ าฝนจากแหล่งธรรมชาติในการท าเกษตร 
2) ขยะมูลฝอย 
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดเก็บเองมี

ปริมาณประมาณ ๒ ตันต่อวันหรือประมาณครัวเรือนละ 0.๘ กิโลกรัมต่อวัน หรือประมาณ 0.๒กิโลกรัม
ต่อคนต่อวัน จากแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีการประกอบกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
เพ่ิมขึ้นมีแนวโน้มการขยายตัวของชุมชนและการตั้งบ้านเรือนเพ่ิมขึ้นท าให้ปริมาณขยะมีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นในแต่ละปีปัจจุบันเทศบาลได้จ้างเหมาเอกชนในการก าจัดขยะโดยมีบ่อก าจัดอยู่ที่สาธารณะ  บ้าน
แต้พัฒนา 

2.2.9 ด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีภารกิจในการสงเคราะห์ประชาชน  3  ลักษณะดังนี้คือ 
1) การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้ประสบปัญหาด้านสังคมเช่น ปัญหาพฤติกรรมทาง 

อารมณ์และปัญหาทางด้านจิตใจให้บริการที่ส านักงานและให้บริการทางโทรศัพท์ 
2) การประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา 

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเช่นการขอรับทุนการศึกษาการขอรับการฝึกอาชีพการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยการส่งบุคคลที่ไร้ที่พึงเข้าสถานสงเคราะห์การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอาชีพในสถาบันฝึก
อาชีพต่างๆซึ่งรูปแบบการให้การช่วยเหลือมีทั้งที่เป็นวัตถุสิ่งของหรือเงินแล้วแต่สภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ประสบปัญหารวมถึงการรับเข้าสถานสงเคราะห์ 

3) การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆดูแลคุ้มครองสิทธิเด็กทั้ง
กลุ่มเด็กพิการเด็กก าพร้าเด็กถูกทอดทิ้งเด็กที่อาศัยอยู่กับครอบครัวที่ยากจนกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้รับ
การศึกษากลุ่มสตรีที่ไม่มีอาชีพเพ่ือคุ้มครองสิทธิสตรีกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ป่วยเอดส์กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้
ประสบสาธารณภัยครอบครัวผู้ด้อยโอกาสทางด้านเศรษฐกิจด้วยงบประมาณของเทศบาลเพ่ือบรรเทา
ปัญหาและความเดือดร้อนบ ารุงขวัญก าลังใจของประชาชนให้สามารถต่อสู้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตาม
อัตภาพ  โดยมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือเช่น มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องแต่งกาย  ชุดนักเรียน  
เครื่องกันหนาว นมผง วัสดุก่อสร้าง  

 
 
 



 
 

 

2.2.10 ด้านการอ านวยการเก่ียวกับการป้องกันภัยต่างๆ ของประชาชน 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานที่ดูแล

เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆซึ่งการดูแลในเรื่องส าคัญต้องการความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย  จึงได้จัดตั้งเป็นกองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ที่มี
ภาระหน้าที่ในการเตรียมการวางแผนอ านวยการและก ากับดูแลการปฏิบัติทั้งทางด้านกฎหมายและด้าน
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะน าไปสู่การป้องกันบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ   ซึ่งมี
วัตถุประสงค์  ดังนี้ 

1.  ให้เป็นองค์กรระดับท้องถิ่นที่มีหน้าที่เตรียมงานด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้
มีประสิทธิภาพ 

2.เป็นศูนย์อ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตเทศบาลในยามปกติและเป็นองค์กร 
ประสานกับหน่วยงานฝ่ายทหารในภาวะปกติหรือในภาวะสงคราม 

3.เป็นองค์กรที่ศึกษาค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับการจัดวางมาตรการในการป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หรือภายหลังเกิดภัย 

4.เป็นองค์กรประสานการปฏิบัติการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกับฝ่ายทหารและร่วม
ด าเนินงานด้านความม่ันคงของประเทศ 

โดยกองอ านวยการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ได้เตรียมการ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเพ่ือพร้อมรับกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในเขตเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์
และพ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้ 

 การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 การป้องกันและบรรเทาปัญหา อุทกภัย วาตภัย 
 การป้องกันภัยพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
 การป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
 การก าหนดพ้ืนที่รับการอพยพประชาชนและส่วนราชการ 
 การป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
 การป้องกันและบรรเทาภัยจากสภาวะอากาศหนาว 
 การป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
 การป้องกันภัยและบรรเทาภัยทางอากาศ 
 การป้องกันและระงับการก่อวินาศกรรม 
 การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน 
 การแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือ 

1) อัตราก าลังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์   
  -  พนักงานเทศบาลสามัญ    1 คน 
  -  พนักงานจ้าง     ๕ คน 
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ๕๐ คน 

2) อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ 
 รถดับเพลิงแบบผจญเพลิง          ขนาดบรรจุน้ า    2,000  ลิตร จ านวน      ๑ คัน 
 รถยนต์บรรทุกน้ าช่วยดับเพลิง    ขนาดบรรจุน้ า   10,000  ลิตร จ านวน     ๑ คัน 



 
 

 

2.2.11 ด้านการบริหารงานบุคคล 
ข้อมูลจ านวนบุคลากรของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
กรอบอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๓)  
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  อ าเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 

ก าลังเดิม 

 
กรอบอัตราก าลังใหม ่

 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๒๕๖

๓ 
ปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รองปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
- นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชก.) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

ส านักปลัดเทศบาล (๐๑)         

- หวัหน้าส านักปลัดเทศบาล    
  (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๑.ฝ่ายอ านวยการ 
- หวัหน้าฝา่ยอ านวยการ 
  (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

- นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

- นักจัดการงานทั่วไป  (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

- เจ้าพนกังานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย    
  (ปง./ชง.) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

- เจ้าพนกังานธุรการ (ปง./ชง.) ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

- ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานประชาสัมพันธ์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

คนงานทั่วไป         

- พนักงานขับรถยนต ์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

- นักการภารโรง ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

- คนสวน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๒.ฝ่ายปกครอง 
- หวัหน้าฝา่ยปกครอง 
  (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
 

 
- 

 
- 

 

- นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

- นักจัดการงานทะเบยีนและบัตร (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนราชการ 
กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

 
กรอบอัตราก าลังใหม ่

 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ลูกจ้างประจ า         
- เจ้าพนกังานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
พนักงานจ้างทั่วไป         
- ยาม ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
- พนักงานดบัเพลิง ๓ ๓ ๓ ๓ - - -  
- คนงานทั่วไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม ๒๖ ๒๖ ๒๖ ๒๖ - - -  

กองคลัง (๐๔)         

- ผู้อ านวยการกองคลัง   
  (นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๑.ฝ่ายบริหารงานคลัง 
- หวัหน้าฝา่ยบริหารงานคลัง   
  (นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

- เจ้าพนกังานพัสดุ (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

- เจ้าพนกังานธุรการ  (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         

- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานพัสด ุ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

๒.ฝ่ายพัฒนารายได้ 
- หวัหน้าฝา่ยพัฒนารายได ้
  (นักบริหารงานคลัง  ระดับต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 

รวม ๖ ๖ ๖ ๖ - - -  



 
 

 

 

ส่วนราชการ 
กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

 
กรอบอัตราก าลังใหม ่

 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
กองช่าง (๐๕)         

- ผู้อ านวยการกองช่าง  
  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

๑.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
- หวัหน้าฝา่ยแบบแผนและก่อสร้าง 
  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
-  

๒.ฝ่ายการโยธา 
- หวัหน้าฝา่ยการโยธา   
  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
-  

- นายช่างโยธา  (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
- ผู้ช่วยนายช่างโยธา ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
- คนงานทั่วไป ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม ๖ ๖ ๖ ๖ - - -  

กองการศึกษา (๐๘)         

- ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  (นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ 
- - - 

 

๑.ฝ่ายบริหารการศึกษา 
- หวัหน้าฝา่ยบริหารการศึกษา 
  (นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น) 

 
๑ 
 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

 

- นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

- ครูผู้ดูแลเด็ก (ครู) ๗ ๗ ๗ ๗ - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ         

- ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

- ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ๔ ๔ ๔ ๔ - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป         

- ภารโรงศูนย์เด็ก ๕ ๕ ๕ ๕ - - -  

รวม ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ - - -  

ส่วนราชการ 
กรอบอัตรา 
ก าลังเดิม 

 
กรอบอัตราก าลังใหม ่

 
เพิ่ม/ลด 

หมายเหตุ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)         



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

- ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ   
  สิ่งแวดล้อม 
  (นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - - 
 

๑.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
- หวัหน้าฝา่ยบริหารงานสาธารณสุข                         
  (นักบริหารงานสาธารณสุข  ระดับต้น) 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
๑ 

 
- 

 
- 

 
-  

- นักวิชาการสาธารณสุข (ปก./ชก.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
- เจ้าพนกังานธุรการ  (ปง./ชง.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ         
- พนักงานขับรถขยะ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้างทั่วไป         
- พนักงานประจ ารถขยะ ๕ ๕ ๕ ๕ - - -  
- คนงานทั่วไป ๓ ๓ ๓ ๓ - - -  

รวม ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ - - -  

รวมทั้งสิ้น ๗๒ ๗๒ ๗๒ ๗๒ - - -  



 
 

 

1. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
พ.ศ. ๒๕๔๖                

มาตรา  ๑๑  ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และพระราชกฤษฎีกา   

2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545  

ข้อ 299 ที่ก าหนดไว้ว่า “ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต าแหน่ง
นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของ
แผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลมีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลนั้น 

ข้อ 300 ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้ เทศบาลแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประกอบด้วย 

  (1) นายกเทศมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
  (2) ปลัดเทศบาล   เป็นกรรมการ 
  (3) ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน เป็นกรรมการ 
  (4) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ 301 แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  (1) หลักการและเหตุผล 
  (2) เป้าหมายการพัฒนา 
  (3) หลักสูตรการพัฒนา 
  (4) วิธีการพัฒนาและระยะเวลาด าเนินการพัฒนา 
  (5) งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
  (6) การติดตามและประเมินผล 

ข้อ 302 หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนการพัฒนา เป็นการหาความจ าเป็นใน
การพัฒนาพนักงานเทศบาล การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานเทศบาล
ต าแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคลและฐานะต าแหน่งตามที่ก าหนดในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง
ของเทศบาล ตลอดทั้งความจ าเป็นในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้
ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง ด้านการบริหาร และด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ข้อ 303 เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดให้มีความชัดเจนและ
ครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน และต าแหน่งตามแผนอัตราก าลังของเทศบาลทุกต าแหน่ง โดย
ก าหนดให้พนักงานเทศบาลต้องได้รับการพัฒนาทุกต าแหน่งภายในรอบระยะเวลา 3 ปีของแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล        

ข้อ 304 หลักสูตรการพัฒนา ส าหรับพนักงานเทศบาลแต่ละต าแหน่งต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 

  (1) หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  (2) หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 



 
 

 

  (3) หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 
  (4) หลักสูตรด้านการบริหาร 
  (5) หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ 305 วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล ให้เทศบาลด าเนินการเอง หรืออาจ
มอบหมายส านักงาน ก.ท. หรือผู้ที่เหมาะสมด าเนินการ หรือด าเนินการร่วมกับส านักงาน ก.ท. ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น ความ
เหมาะสม ดังนี้ 

  (1) การปฐมนิเทศ 
  (2) การฝึกอบรม 
  (3) การศึกษา หรือดูงาน 
  (4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา 
  (5) การสอนงาน การให้ค าปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ
พัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

ข้อ 306 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาเทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจน แน่นอน เพ่ือให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 307 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลต้องจั ดให้มีระบบการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการ
พัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 

ข้อ 308 ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ 299 แล้วเสนอให้ 
ก.ท.จ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  ในการพิจารณาของ ก.ท.จ. ตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.ท.จ. พิจารณาถึงความจ าเป็นในการ
พัฒนา กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา 
งบประมาณที่เทศบาลจัดสรรส าหรับการพัฒนา เมื่อ ก.ท.จ. พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้เทศบาล
ประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต่อไป 
  เมื่อครบก าหนดรอบระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี แล้วให้
เทศบาลด าเนินการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ 299 เป็นระยะเวลา 3 ปี ในรอบ
ถัดไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนอัตราก าลังพนักงานเทศบาลด้วย 

 
 
 

บทที่ 4 
วิสัยทัศน์ 

 
4.๑ วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  
 

“เมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  วัฒนธรรมล้ าค่า 



 
 

 

สาธารณะสุขก้าวหน้า  การศึกษาดี  การกีฬาเด่น 
เน้นเกษตรอินทรีย์  มีอาชีพเสริม  เพิ่มการมีส่วนร่วม ” 
 

4.๑.๑  พันธกิจหลักของการพัฒนา 
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มและทุกระดับ 
 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว  
 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  
 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๑.๒ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
 เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีมาตรฐาน และครอบคลุมทุก
พ้ืนที ่
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชนทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 เพ่ือให้ทุกคนในชุมชนมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  
ได้รับการคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐาน มีความเสมอภาคในการด ารงชีวิต และมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นตน 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงในอาชีพ และรายได้เกษตรให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการธ ารงไว้
ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของพ้ืนที ่
 เพ่ืออนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การบริการสาธารณะและ

พัฒนาระบบผังเมือง 
  แนวทางพัฒนา 

1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
1.2 : พัฒนาระบบ การบริการสาธารณะแก่ชุมชน 
1.3 :พัฒนาระบบผังเมืองและการพัฒนาตามผังเมือง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

ยั่งยืน 
  แนวทางพัฒนา 

2.1: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
2.2: การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม 



 
 

 

2.3: พัฒนาเด็กและเยาวชน สู่ความม่ันคง แข็งแรงดี มีสุข และสร้างสรรค์ 
2.4: พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพมีคุณค่า  
      สามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
2.5: สร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.6: ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มในชุมชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ และองค์ 
     ความรู้ที่หลากหลาย 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการองค์กร
และชุมชนเพื่อม่ันคง และเป็นธรรมในสังคม 
  แนวทางพัฒนา 

3.1: ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  
มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพและมีความรับผิดชอบภายใต้หลัก   
ธรรมาภิบาล 

3.2: ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
3.3: เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
3.4: ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
3.5: ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย 
     และวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
3.6: พัฒนาศักยภาพของเทศบาลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์ด้านการสนับสนุน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ภาคเกษตร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร 
  แนวทางพัฒนา 

4.1: ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรทั้งระบบ และเพ่ิมขีด 
     ความสามารถของภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
4.2: ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการเกษตร และการบริหารจัดการ 
4.3: ส่งเสริมส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้าง กลุ่ม เครือข่าย และสถาบันทาง 
     การเกษตร 
4.4: ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของเกษตรกร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
แนวทางพัฒนา 
5.1: เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนฐานรากบนพ้ืนฐานความรู้  
     ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น               
5.2: พัฒนาระบบการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ 
      การท่องเที่ยวในระดับชุมชน 
5.3: ส่งเสริมกระบวนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและ 
      กระบวนการธ ารงไว้ซึ่งอัตลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่ 
5.4: พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญา 
      เศรษฐกิจพอเพียง 
5.5: สร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและพัฒนาคุณภาพการ 



 
 

 

     ให้บริการสุขภาพท้ังระบบและบูรณาการในทุกระดับ 
5.6: เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 
5.7: เตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านป้องกัน 
     และบรรเทาสาธารณภัย และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 :  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางพัฒนา 
6.1: อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.2: เพ่ิมขีดความสามารถ และศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง ในการดูแลรักษา 
     คุณภาพสิ่งแวดล้อม และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
     ของชุมชน 
6.3: เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสียในชุมชน 
6.4: ปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาระบบการบ ารุงรักษาภูมิทัศน์ของเมือง 
      อย่างยั่งยืน 

  6.5: ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว และบริการสาธารณะในชุมชน 
 
๓.๒ วิสัยทัศน์การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

 
“บุคลากรคุณภาพ” 

(คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบกลไกพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้

มีสมรรถนะสูง มีความเป็นมืออาชีพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  
มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและได้

มาตรฐาน 
2. สร้างผู้น าในทุกระดับให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือ

ไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  และความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรทุก

ระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จิตส านึกสาธารณะและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน และคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 

 
ยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา)  ภายใต้แนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ดังนี้ 



 
 

 

1. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้ยุติธรรม โปร่งใส และ
     ตรวจสอบได ้

2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
3. พัฒนาระบบการรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ 

ทัศนคติ)  ภายใต้แนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะเพ่ือน าไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 
2. สร้างเสริมทัศนคติในการท างานเชิงบวกให้เพิ่มมากข้ึน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้บุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะ  

และสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร ภายใต้แนวทางพัฒนาแนวทาง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายในองค์กร เพ่ือไปสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. พัฒนาสมรรถนะพนักงานให้มีความพร้อมในการสนับสนุน ยุทธศาสตร์พัฒนา

องค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้แนวทางการ
ด าเนินงานแนวทาง ดังนี้ 

1. เสริมสร้างค่านิยมในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่บุคลากร 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการ

ท างาน  ภายใต้แนวทางการด าเนินงาน  แนวทาง ดังนี้ 
1. การส่งเสริมให้องค์กรได้เป็นที่รู้จักแก่สังคม ชุมชน ในแง่มุมต่างๆ 
2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการท างานและการสื่อสารภายในองค์กร 
โดยทุกยุทธศาสตร์ บุคลากรทุกฝ่ายงานได้ร่วมกันก าหนดแผนงานและโครงการเพ่ือ

รองรับการน าสู่ภาคปฏิบัติไว้อย่างครอบคลุม  
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 5 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 
5.1 ขอบเขตการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 



 
 

 

 
 5.1.1)  การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เพ่ือด าเนินการจัดท านโยบาย
การพัฒนาบุคลากร ด าเนินการส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอย่าง
จริงจัง  เป็นระบบ  ทั่วถึงและต่อเนื่อง 
 5.1.2)  ศึกษาวิสัยทัศน์ ภารกิจ และยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  เพ่ือก าหนด
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาพนักงาน 
 5.1.3)  ส ารวจข้อมูล สภาพปัญหา และความต้องการของพนักงานแต่ละฝ่าย/กอง ว่าขาด
ความรู้หรือทักษะในด้านใด  ตรวจสอบประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 
 5.1.4)  ก าหนดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และร่วมกันวิเคราะห์ SWOT 
ท าการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมและอิทธิพลต่างๆ  ภายในองค์กร  เพ่ือจะได้เข้าใจสภาพแท้จริง  
ศักยภาพ  จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค ข้อจ ากัด และโอกาสต่างๆ ที่องค์กรมี และจะมีในโอกาสต่อไป  
จะต้องท าการทบทวนพันธกิจ วิสัยทัศน์  และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์  เพ่ือจะได้พัฒนาปรับปรุงให้
เหมาะสม  ต้องเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรทั้งที่ควรปรับเปลี่ยน  และสนับสนุนจริงจังเพ่ิมขึ้น  เพ่ือสร้าง
องค์กรให้มีความเข้มแข็ง  รวมตลอดถึง  โครงสร้างการจัดระบบงาน และก าลังคน  (รวมถึงระบบการ
บริหารการจัดการภายในด้วย) ว่าเหมาะสมเพียงใด  ในสภาวะแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไป   
 5.1.5)  สรุปและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ด าเนินการศึกษา ก าหนดและพัฒนาหลักสูตรการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ด าเนินการใน
ปัจจุบัน และประเมิน ความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการฝึกอบรม การติดตามประเมินผลการ
ฝึกอบรมและพัฒนา ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   
 5.1.6)  เสนอแผนพัฒนาบุคลากร  ขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ. ศรีสะเกษ เพ่ือให้ความ
เห็นชอบ แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 5.1.7) ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 
5.2 การส ารวจความคดิเห็นในการพัฒนาบุคลากร 
 การส ารวจความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ปีงบประมาณ 
2560 เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561-2563 โดยมีการแจกแบบส ารวจการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลโพธิ์กระ
สังข ์
ปีงบประมาณ 2560 ให้พนักงานสังกัดเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ จ านวน 395 คน ได้กรอกแบบ
ส ารวจ ใน 5 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  :  ข้อมูลทั่วไป และมี 5 ประเด็นในการสอบถามข้อมูล คือ 

1. เพศ    
2. อายุ      
3. ประเภทพนักงาน   
4. อัตราเงินเดือน   
5. วุฒิการศึกษา     

ส่วนที่ 2  :  ความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาบุคลากร 



 
 

 

  1. ท่านได้รับการฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  2. ท่านได้รับการสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบตัิงาน 
  3. ท่านได้เข้าร่วมฝึกอบรมและศกึษาดูงานของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์จัดเอง 
  4. เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังขไ์ดส้ง่ท่านไปอบรมกับหน่วยงานอื่น 
  5. ท่านได้รับการฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัตริาชการ 
  6.ท่านได้รับการฝึกอบรมด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
  7.ท่านได้รับการฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 
  8.ท่านได้รับการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน 
  9.ระบบการตดิตามการพัฒนาบุคลากร 

 ส่วนที่ 3  :  ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
 1.การฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 2.การสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน 
 3.การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข์ 
 4.ความต้องการอบรมกับหน่วยงานอื่น 
 5.การฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
 6.การฝึกอบรมด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
 7.การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 
 8.การฝึกทักษะในการปฏิบตัิงานจากหัวหน้างาน 
 9.การติดตามการพัฒนาบุคลากร 
ส่วนที่ 4  :  ปัญหาอุปสรรคในการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรของท่าน  
ส่วนที่ 5  :  ข้อเสนอแนะ  
ผลการส ารวจข้อมูลปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1  :  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 
2. อายุ 
       18 - 30 ปี    
       31 – 40 ปี 
       41 – 50 ปี    
       51 – 60 ปี 
3. ประเภทพนักงาน   
       พนักงานเทศบาล    
       พนักงานครูเทศบาล 
       ลูกจ้างประจ า  
       พนักงานจ้างตามภารกิจ  

 
246 
149 

 
56 

152 
116 
71 

 
83 
10 
18 
84 

 
62.28 
37.72 

 
14.18 
38.48 
29.37 
17.97 

 
21.01 
2.53 
4.56 

21.27 



 
 

 

       พนักงานจ้างทั่วไป 
4. อัตราเงินเดือน   
      10,000 บาท – 20,000 บาท  
     20,001 บาท – 30,000 บาท 
      30,001 บาท – 40,000 บาท 
      40,001 บาท – 50,000 บาท 
      มากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไป 
5. วุฒิการศึกษา    
     ต่ ากว่า ป.6 – ป.6     
     ม.3 – ม.6 
     ปวช.-ปวส./อนุปริญญา/ปวท.   
     ป.ตร ี
     สูงกว่า ป.ตร ี    
     อ่ืน ๆ (เช่น มศ.3) 

200 
 

317 
53 
16 
6 
3 
 

19 
93 
74 

150 
58 
1 

50.63 
 

80.25 
13.42 
4.05 
1.52 
0.76 

 
4.81 

23.54 
18.73 
37.97 
14.68 
0.25 

รวม 395 100 
 
ตารางท่ี 2  :  ความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาบุคลากร 
 

รายการ/ระดับความพึงพอใจ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ท่านได้รับการฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
2. ท่านได้รับการสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบตัิงาน 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
3. ท่านได้เข้าร่วมฝึกอบรมและศกึษาดูงานของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข ์
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
4. เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ไดส้ง่ท่านไปอบรมกับหน่วยงานอื่น 

 
22 
53 

176 
119 
25 

 
4 

48 
171 
141 
31 

 
12 
97 

145 
112 
29 

 

 
5.57 

13.42 
44.56 
30.13 
6.33 

 
1.01 

12.15 
43.29 
35.70 
7.85 

 
3.04 

24.56 
36.71 
28.35 
7.34 

 



 
 

 

    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
5. ท่านได้รับการฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัตริาชการ 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
6.ท่านได้รับการฝึกอบรมด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
7.ท่านได้รับการฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
8.ท่านได้รับการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
9.ระบบการตดิตามการพัฒนาบุคลากร 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
 

76 
98 

131 
74 
16 

 
21 
96 

171 
91 
16 

 
7 

67 
185 
116 
20 

 
19 
89 

155 
105 
26 

 
 
 

9 
95 

123 
138 
28 

 
 

13 
108 
166 
91 
15 

 

19.24 
24.81 
33.16 
18.73 
4.05 

 
5.32 

24.30 
43.29 
23.04 
4.05 

 
1.77 

16.96 
46.84 
29.37 
5.06 

 
4.81 

22.53 
39.24 
26.58 
6.58 

 
 
 

2.28 
24.05 
31.14 
34.94 
7.09 

 
 

3.29 
27.34 
42.03 
23.04 
3.80 

 



 
 

 

รวม 395 100 
 
ตารางท่ี 3  :  ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
 

รายการ/ระดับความต้องการ จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

1.การฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
2.การสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
3.การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสงัข ์
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
 
4.ความต้องการอบรมกับหน่วยงานอื่น 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
 
5.การฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
6.การฝึกอบรมด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

 
9 

32 
141 
145 
65 

 
2 

26 
141 
175 
49 

 
8 

38 
155 
145 
47 

 
 

8 
27 

177 
131 
50 

 
 

5 
30 

180 
134 
44 

 

 
2.28 
8.10 

35.70 
36.71 
16.46 

 
0.51 
6.58 

35.70 
44.30 
12.41 

 
2.03 
9.62 

39.24 
36.71 
11.90 

 
 

2.03 
6.84 

44.81 
33.16 
12.66 

 
 

1.27 
7.59 

49.57 
33.92 
11.14 

 



 
 

 

    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
7.การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าท่ี 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
8.การฝึกทักษะในการปฏิบตัิงานจากหัวหน้างาน 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 
9.การติดตามการพัฒนาบุคลากร 
    -มากที่สุด 
    -มาก 
    -ปานกลาง 
    -น้อย 
    -ไม่ได้รับการพัฒนา 

4 
24 

182 
142 
40 

 
5 

32 
183 
131 
41 

 
3 

25 
169 
147 
48 

 
4 

27 
190 
129 
42 

1.01 
6.08 

46.08 
35.95 
10.13 

 
1.27 
8.10 

46.33 
33.16 
10.38 

 
076 
6.33 

42.78 
37.22 
12.15 

 
1.01 
6.84 

48.10 
32.66 
10.63 
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5.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ความต้องการและแนวทางพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  จากการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลการเพื่อระดม
ความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ สามารถสรุปข้อมูลที่ได้จาก
การประชุมและสัมภาษณ์ถึงประเด็นปัญหาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกของบุคลากร 
รวมถึงแนวทางการพัฒนา ได้ดังนี้ 

 
5.3.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อม

ภายในของบุคลากรเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ โดยมุ่งทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน โดยสรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength) 
 (1)  บุคลากรระดับบริหารมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายด้าน และมี 

        ประสบการณ์ในการท างานค่อนข้างสูง 
 (2)  มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพอ่อนน้อม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 



 
 

 

 (3)  มีความขยันและอดทน 
 (4)  เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวเพ่ือรองรับการ 

        เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
  (5)  บุคลากรภายในองค์กรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง คือ ระดับปริญญา
        ตรีและปริญญาโท 
  (6)  มีงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรที่เพียงพอ 
  (7)  มีงบประมาณ  เพียงพอ  ในการพัฒนา 
  (8)  มีนโยบายส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากร 
  (9)  องค์กรมีการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  (10)  ระดับการศึกษาสูง 
  (11)  บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานจึงมีความพร้อม 
  (12)  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
  (1)  พนักงานของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ยังถูกยึดโยงด้วยเรื่องของการเมือง/
       นักการเมืองในระดับท้องถิ่น 
  (2)  ขาดความการแสดงออกทางความคิดและการตัดสินใจในการท างาน 
  (3)  ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง และการประยุกต์ใช้ความรู้ 
        ความสามารถที่มีอยู่เพ่ือการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้าน IT 
  (4)  ทัศนคติเชิงลบในการท างาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเครียด และเกิดความวิตกกังวล 
  (5)  การกระจายกันอยู่ของงานหรือฝ่ายงานต่าง ๆ ด้วยข้อจ ากัดด้านสถานที่ ส่งผลให้
        การควบคุมดูแลบุคลากรเป็นไปอย่างยากล าบาก 
  (6)  ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการท างาน รวมถึงการไม่รับฟังความคิดเห็น
        ของผู้อื่น 
  (7)  ขาดการเรียนรู้ในวัฒนธรรมองค์กรขาดจิตส านักรักองค์กร และขาดความเข้าใจ
        บทบาทหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง 
  (8)  ขาดทักษะในการเจรจา และติดต่อสื่อสารเพ่ือเชื่อมการท างานระหว่างบุคคลกับ
        บุคคล 
  (9)  งบประมาณในการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มากกว่าการ
        พัฒนาคน 
  (10)  บุคลากรขาดระเบียบวินัยในการปฏิบัติตน 
  (11)  บุคลากรขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาการท างาน 
  (12)  บุคลากรในระดับปฏิบัติยังขาดความรู้ในข้อระเบียบปฏิบัติ หรือหลักปฏิบัติ
          ราชการ 
  (13)  งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอและไม่ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือการ
          พัฒนาอย่างตรงจุดและตรงกลุ่มเป้าหมาย 
  (14)  ขาดการบูรณาการในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
  (15)  ขาดความสามัคคีระหว่างบุคลากรและระหว่างหน่วยงาน 
  (16)  แผนอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ 



 
 

 

  (17)  เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ในมาตรฐานก าหนดต าแหน่งและขาดความรู้พื้นฐานใน
          ต าแหน่ง ของตน 
  (18)  ไม่มีความกระตือรือร้นในการเข้ารับการอบรมหรือมีภาระงานมากจนไม่ 
          สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 
  (19)  หลักสูตรที่เทศบาลฯ จัดการอบรมยังไม่ครอบคลุมทุกสายงาน 
  (20)  บุคลากรไม่มีความสอดคล้องกับภาระงาน  (ขาดบุคลากรที่มีความสามารถ
          เฉพาะด้าน) 
  (21)  บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
  (22)  บุคลากรที่ไปเข้ารับการอบรมไม่ตรงกับสายงาน 
  (23)  เจ้าหน้าที่ขาดการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน 
  (24)  บุคลากรไม่สามารถทดแทนกันได้ในสายงานเดียวกัน 
  (25)  บุคลากรขาดการแสดงความคิดเห็น 
  (26)  บุคลากรได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานไม่ตรงกับสายงานและความรู้  
          ความสามารถ 
 5.3.2)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อม
ภายนอกของบุคลากรเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ โดยมุ่งทราบถึงโอกาส และอุปสรรค โดยสรุปได้ดังนี้ 
 โอกาส (Opportunity) 

(1) ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของคนในปัจจุบัน เป็นโอกาสให้เทศบาลสามารถรับ
บุคลากรที่มีศักยภาพ และมีความรู้ความสามารถได้เพ่ิมมากข้ึน 

(2) วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ให้ความส าคัญและเล็งเห็นถึงสภาพปัญหา จุดอ่อนและ
อุปสรรคของการพัฒนาพนักงาน ซึ่งเอื้อต่อการให้สนับสนุนในแนวทางการพัฒนา
พนักงานได้อย่างเหมาะสม 

(3) เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันที่มีความทันสมัยเอื้อต่อการค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือ
การพัฒนาตนเองของพนักงาน เพ่ือการพัฒนาตนเองของพนักงาน รวมถึงเป็น
อ านวยความสะดวกต่างๆ ในการปฏิบัติงาที่คล่องตัวยิ่งขึ้น 

(4) ส านักงาน ก.ท. เปิดโอกาสให้ส่วนราชการจัดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได้ด้วย
ตนเองมากข้ึน 

(5) มีสถาบันการศึกษาและสถาบันที่เชี่ยวชาญ ทั้งหน่วยงานภายนอก หน่วยงาน
ภายใน และต่างประเทศเป็นช่องทางในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

(6) การปรับบทบาทของภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่อนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรให้ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญมากขึ้น 

(7) การเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษามากข้ึน อาทิ การส่งเสริมให้บุคลากร
ทางการศึกษาได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้แก่ 
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กส่งผลต่อการพัฒนาครูภายในศูนย์ฯ ให้มีความรู้มากยิ่งข้ึน 

(8) หน่วยงานที่ก ากับดูแลได้ก าหนด  หลักสูตร  การพัฒนาบุคลากร 
(9) มีหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ จัดหลักสูตร  การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ในทุกด้าน 
(10) ระเบียบกฎหมายเปิดโอกาสในการพัฒนาและเลื่อนระดับให้สูงขึ้น 



 
 

 

 
อุปสรรค (Threat) 

(1)  การแทรกแซงของนักการเมืองท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(2) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองที่รวดเร็ว ท าให้การพัฒนา

พนักงาน/บุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(3) ข้อจ ากัดในด้านการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการปรับให้

ตรงกับอัตราก าลัง 
(4) ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจล่าช้า 
(5) ภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารบุคคลตามระเบียบท าให้เป็นอุปสรรคในการสรร

หาบุคลากรไม่เพียงพอ 
(6) ระยะเวลาในการฝึกอบรมนานเกินไป 
(7) นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพิ่มภาระงาน  ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาเข้าร่วมอบรม 
(8) ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ลงทะเบียนบางต าแหน่งสูง 
(9) มีการจ ากัดจ านวนผู้เข้ารับการอบรม  ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ 

 
 5.3.3)  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรมตามสายงานเพ่ือความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่ องและ
เป็นระบบ  ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล   โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ประจ าปี  2561 - 2563  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข ์พ.ศ.2561 - 2563 
 

วิสัยทัศน์   : บุคลากรคุณภาพ  (คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ (สรรหา พัฒนา และรักษา) 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ครอบคลุมทั้งระบบ 
อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
อันประกอบด้วย การสรรหา 
การพัฒนา และการรักษาไว้ซึ่ง
ทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่อย่างมี
ศักยภาพสูงสุด  
 

    1. ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนอัตราก าลังที่
เหมาะสมของเทศบาลต าบล
โพธิ์กระสังข์  
 2. ระดับความส าเร็จของ
การจัดท าแผนทางเดินสาย
อาชีพของทุกสายงานใน 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

    1. พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทั้ง
ระบบให้ยุติธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับ 
 3. พัฒนาระบบการ
รักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรบุคคล 
  
 

 1. โครงการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาล
ต าบลโพธิ์กระสังข์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 - 2563   
 2. โครงการจัดท าระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และประเมินสมรรถนะ
บุคลากร 
 3. โครงการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   
 
 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 



 
 

 

 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข ์พ.ศ.2561 - 2563 
 

วิสัยทัศน์   : บุคลากรคุณภาพ  (คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ  (ความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ) 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 

เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดับให้มี
ความสามารถในการด าเนินงาน
เพ่ือรองรับการพัฒนาองค์กรที่
ครอบคลุมทุกด้าน 
 
 

 1. จ านวนวันที่บุคลากร
ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี 
 2. ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการพัฒนา
บุคลากรตามสมรรถนะ 

 1. ส่งเสริมบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะเพ่ือน าไปสู่
ความเป็นมืออาชีพ 
 2. สร้างเสริมทัศนคติใน
การท างานเชิงบวกให้เพิ่มมาก
ขึ้น 

 1. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
สายงาน   
 - หลักสูตรตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 - หลักสูตรเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
 

 



 
 

 

 
 

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข ์พ.ศ.2561 - 2563 
 

วิสัยทัศน์   : บุคลากรคุณภาพ  (คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้บุคลากรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ  และสนับสนุนยุทธศาสตร์องค์กร 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร 
ความรู้ (Development and 
Knowledge Management) 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ
บรรลุภารกิจและเป้าหมายของ
องค์กร 
 

 1. ร้อยละเฉลี่ยของ
บุคลากรของเทศบาลต าบล
โพธิ์กระสังข์ที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะในระดับที่
องค์กรคาดหวัง 
   

 1. ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมภายใน
องค์กร เพื่อไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
 2. พัฒนาสมรรถนะ
พนักงานให้มีความพร้อมใน
การสนับสนุน ยุทธศาสตร์
พัฒนาองค์กร 
 
 
 

 1. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
เทศบาลเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
 2. โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี 
 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 
กองการศึกษา 

 



 
 

 

 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข ์พ.ศ.2561 - 2563 

 
วิสัยทัศน์   : บุคลากรคุณภาพ  (คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี และเข้มแข็ง พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง หรือแรง
กระทบในทุกรูปแบบ 

 

 1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ี
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 2. ร้อยละของความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 3. จ านวนวันต่อคนต่อปีที่
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 4. ร้อยละของความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

 1. เสริมสร้างค่านิยมใน
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่
บุคลากร 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี 

 1. โครงการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่เพ่ือเสริมสร้าง
ค่านิยมท่ีดีในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง 
(ท าความเข้าใจ ลงมือปฏิบัติ 
มีส่วนร่วม ความร่วมมือ และ
ความรับผิดชอบ) 

   ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 
ส านักปลัดเทศบาล 

 



 
 

 

 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข ์พ.ศ.2561 - 2563 

 
วิสัยทัศน์   : บุคลากรคุณภาพ  (คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายการท างาน 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทางพัฒนา โครงการ ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 
เพ่ือส่งเสริม ผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือ และประสานงาน
ช่วยเหลือกันระหว่างองค์กร 
กับหน่วยงานหรือภาคส่วน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 1. ผลการส ารวจ
ภาพลักษณ์ของบุคลากรต่อ
สังคมภายนอก 
 2. ระดับความส าเร็จของ
การสร้างทีมประสิทธิภาพของ
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 3. ผลการส ารวจ
ภาพลักษณ์ของบุคลากรต่อ
สังคมภายนอก 
 4. ระดับความส าเร็จของ
การสร้างทีมประสิทธิภาพของ
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 

 1. การส่งเสริมให้องค์กร
ได้เป็นที่รู้จักแก่สังคม ชุมชน 
ในแง่มุมต่างๆ 
 2. ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการท างานและการ
สื่อสารภายในองค์กร 

 1. โครงการเสริมสร้าง
กระบวนการการจัดองค์กร 
 - หลักสูตร OD 
(Organize Development)  
 2. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร 

   กองวิชาการ 
และแผนงาน 

 



 
 

 

แผนพัฒนาบุคลากร 
ปีงบประมาณ 2561-2563 

 
 
 

 
 
 

 
 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสงัข์ 
อ าเภอขนุหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

งานบริหารงานบุคคล 
 ส านักงานปลัดเทศบาล 

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 
 



 
 

 

ค ำน ำ 

  การบริหารงานบุคคล  เป็นภารกิจส าคัญในการบริหารและพัฒนาองค์กร  จึงเป็นภาระ  
หน้าที่ของผู้บริหาร  และผู้รับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ  ที่ต้องมุ่งปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากร  เพ่ือท าให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ  อันจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมาย
ของหน่วยงาน 

  การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  เป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร  ให้มีประสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้  
และประสบการณ์ในการท างานเป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  น ามาวิเคราะห์หา
สาเหตุของปัญหา  เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถ
ด้วยการฝึกอบรม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และทัศนคติของบุคลากร  เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ 2561-
2563  ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร  และให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และ
พนักงานจ้าง  ได้ทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ       ส านักปลัดเทศบาล     โทร. 045-665055  ต่อ  11 

ที่    ศก   72101/                                            วันที ่  18  ตุลาคม  2560    

เรื่อง  แผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  2561-2563 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน    พนักงานเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

  ด้วย  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี งบประมาณ  
2561-2563  ขึ้น  เพ่ือเป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาบุคลากร  
ให้มีประสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้  และประสบการณ์ในการท างาน
เป็นข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  น ามาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  เพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งข้ึน 

ดั้งนั้น  เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  จึงขอแจ้งเวียนเพ่ือให้ทุกท่านให้ยึดถือเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน  และแนวทางการปฏิบัติตนให้มีความรู้ความสามารถเป็นแนวทางเดียวกัน รายละเอียดตามสิ่งที่
แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติต่อไป   
 

                                                  
(นายสุบิน  งอนสวัน) 

นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
รายช่ือคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร (2561-2563) 

วันที่  12  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งใน 
การประชุม 

ลายมือชื่อ 

1 นายส ารอง  บ าเพ็ญ ปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ  
2 นายสนอง  ศิริเทศ หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ  
3 นางบัวแก้ว  มาตรสันต์ ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ  
4 นางสาวฉวีวรรณ  ศรีบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กรรมการ  
5 สิบเอกธนวัสส์  ปิยะพันธ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ  
6 นางสาวดวงนภา  อุดด้วง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา กรรมการ  
7 นายอ านวย  รักษาศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ  
8 นางชนัญธิดา  โชคศิริโสภา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ       ส านักปลัดเทศบาล   โทร. ๐๔๕-๖๖๕๐๕๕  ต่อ ๑๑ 
ที่    ศก ๗๒๑๐๑.๑/                                               วันที ่ 12  ตุลาคม  2560 
เรื่อง    เชิญประชุม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน  คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  (2561-2563) 

 ตามท่ี เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
(พ.ศ. 2561-2563) นั้น   

เพ่ือเป็นการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย  วัตถุประสงค์ของกระบวนการพัฒนาบุคลากร  ให้
มีประสิทธิภาพ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู้  และประสบการณ์ในการท างานเป็น
ข้อมูลเบื้องต้น  ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  น ามาวิ เคราะห์หาสาเหตุของปัญหา  เพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พร้อมทั้งเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรม  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และทัศนคติของบุคลากร  เพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น   จึงขอเชิญท่านประชุมเพ่ือ
พิจารณาและวิเคราะห์แผนพัฒนาบุคลากร  ในวันที่  12  ตุลาคม  2560  เวลา 09.00 น.      

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                                             

(นายสุบิน  งอนสวัน) 
นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
ที่       /2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561-2563 
............................................ 

 
  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 297  ข้อ  298  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดศรีสะเกษ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบล  ลงวันที่  20   
ธันวาคม  2545    เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข์จึงขอแตง่ต้ังผู้ท่ีมีรายชือ่ดงัตอ่ไปนี้ เปน็คณะท างานจดัท า
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563  
  1.  นายส ารอง   บ าเพ็ญ  ปลัดเทศบาล           ประธานกรรมการ 
  2.  นายสนอง   ศิริเทศ  หัวหน้าส านักปลัด   กรรมการ 

3.  นางบัวแก้ว  มาตรสันต์ ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
  4.  สิบธนวัสส ์  ปิยะพันธ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง   กรรมการ 
  5.  นางฉวีวรรณ  พงษ์วิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  กรรมการ 
  6.  นายอ านวย  รักษาศิริ      หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  กรรมการ 

7.  นางสาวดวงนภา  อุดด้วง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา  กรรมการ 
8.  นางชนัญธิดา  โชคศิริโสภา บุคลากร                   กรรมการและเลขานุการ 

 
  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561-2563  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดศรีสะเกษก าหนด   
 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง   ณ    วันที่  11  เดือนตุลาคม   พ.ศ.  2560 

 

                                      
(นายสุบิน  งอนสวัน) 

นายกเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 
 
 
 



 
 

 

 
รายงานการประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 

ครั้งที่   1/2560 
วันที่   12  ตุลาคม  2560 

ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

นายส ารอง   บ าเพ็ญ 
นายสนอง  ศิริเทศ  
นางบัวแก้ว  มาตรสันต์  
สิบเอกธนวัสส์  ปิยะพันธ์ 
นางสาวฉวีวรรณ  ศรีบุญเรือง 
นายอ านวย  รักษาศิริ     
นางสาวดวงนภา  อุดด้วง  
นางชนัญธิดา  โชคศิริโสภา
  

ปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัด 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ส ารอง   บ าเพ็ญ  
สนอง  ศิริเทศ 
บัวแก้ว  มาตรสันต์ 
ธนวัสส์  ปิยะพันธ์ 
ฉวีวรรณ  ศรีบุญเรือง
อ านวย  รักษาศิริ      
ดวงนภา  อุดด้วง  
ชนัญธิดา  โชคศิริโสภา 

 
 เริ่มประชุมเวลา  09.00   น. 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่อง รับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 
     -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี   3   เรื่องการพิจารณาการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี 

งบประมาณ   พ.ศ.  2561-2563 
ประธาน ฯ ส าหรับเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.  2561-2563   เป็นการก าหนดแนวทางในการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากร  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในต าแหน่งที่
ปฏิบัติงาน  กรรมการท่านใด  เห็นควรเสนอโครงการที่จะบรรจุใน
แผนพัฒนาบุคลากร 

นางบัวแก้ว  มาตรสันต์   ดิฉันขอเสนอว่าเห็นควรจัดน าโครงการที่กรมส่งเสริมการ 
(ผู้อ านวยการกองคลัง) ปกครองท้องถิ่นที่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งบุคคลการ

เข้ารับการอบรมทั่วประเทศ  เพราะวิทยากร  สถานที่ และ
ระยะเวลาที่ฝึกอบรมเหมาะสม  ท าให้บุคลากรได้รับความรู้
ความสามารถที่แท้จริง 

นางชนัญธิดา  โชคศิริโสภา   ขอเสนอให้การเข้าอบรมกับหลักสูตรที่ทางส่วนราชการอ่ืนจัด     
(นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ)  อบรมด้วย  บางครั้งมีหนังสือแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 
 

 

 
-2- 

 
นายสนอง  ศิริเทศ ผมขอเสนอให้มีการบรรจุโครงการทัศนศึกษาดูงานประจ าปี  
(หัวหน้าส านักปลัด)    ให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล 

พนักงานจ้าง  และผู้น าชุมชนด้วย 
นางชนัญธิดา  โชคศิริโสภา ดิฉันเห็นว่าควรบรรจุโครงการอบรมที่เอกชนด าเนินการฝึกอบรม 
 (บุคลากร)   ด้วย  เพราะบางครั้งไม่มีในหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจัดท าแผนการฝึกอบรม   
ประธาน ฯ กรรมการท่านอ่ืนมีอะไรจะเสนออีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่

ประชุม 
มติที่ประชุม    เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 
ประธาน ฯ    ผมก็จะแจ้งให้เลขานุการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.  2561-2563  ตามท่ีมติที่ประชุมเสนอในวันนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  ฯ ในระเบียบวาระนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  ส าหรับ

โครงการที่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรจะประสบผลส าเร็จได้
ก็ต่อเมื่อผู้เข้าอบรมทุกท่านตั้งใจ  และน าความรู้มาพัฒนา
หน่วยงานของเราให้ดียิ่งขึ้น   หากที่ประชุมไม่มีอะไรเสนอแล้ว  
ผมขอปิดประชุม 

 
 ปิดประชุมเวลา  11.00  น. 
 

               
(ลงชื่อ)         ผู้จดรายงานการประชุม 

               (นางชนัญธิดา  โชคศิริโสภา) 
                         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

  

                                                                
     (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         (นายส ารอง  บ าเพ็ญ) 
                     ปลัดเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 


