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คํานํา 

        การบริหารงานบุคคล  เปนภารกิจสําคัญในการบริหารและพัฒนาองคกร  จึงเปนภาระหนาท่ีของ
ผูบริหาร  และผูรับผิดชอบงานบุคคลโดยเฉพาะ  ท่ีตองมุงปฏิบัติในกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือทําให
บุคลากรในหนวยงานเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลสําเร็จตอเปาหมายของหนวยงาน 

                                           การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเปนการวางแผนและกําหนดเปาหมาย  วัตถุประสงคของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร  ใหมีประสิทธิภาพทันตอการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี โดยอาศัยความรู  และ
ประสบการณในการทํางานเปนขอมูลเบื้องตน  ตลอดจนปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร  นํามาวิเคราะหหาสาเหตุของ
ปญหา  เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร  พรอมท้ังเสริมสรางความสามารถดวยการฝกอบรม  
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  และทัศนคติของบุคลากร  เพ่ือใหปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 

       เทศบาลตําบลคูเมือง  จึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  ประจําป พ.ศ. 2564-2566  ข้ึน  เพ่ือใชเปน
แนวทางปฏิบัติดานการพัฒนาบุคลากร  และใหพนักงานเทศบาล  และพนักงานจาง และลูกจางของเทศบาลตําบลคู
เมือง  ไดทราบ  และถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
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แผนพัฒนาบุคลากร 
เทศบาลตําบลคูเมือง  อําเภอเมืองสรวง จงัหวัดรอยเอ็ด 

……………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 
                             การพัฒนาองคกรใหเปนองคกรท่ีมีศักยภาพ  สามารถแขงขันได  ท้ังในระดับพ้ืนท่ี และระดับสากล  
เปนสิ่งท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในปจจุบัน  ซ่ึงเปนยุคแหงการแขงขันไรพรมแดน (Globalization)  โดยตองอาศัย
ความรู ความสามารถของบุคลากร องคความรู และการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ  ปจจัยสําคัญ
ท่ีจะชวยใหองคกรมีการพัฒนาสูความเปนเลิศได 

    บุคลากร หรือพนักงานเทศบาล  จึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอปจจัยดังกลาว  เพราะบุคลากรตองเปน
บุคลากรท่ีมีความรู  ความสามารถ  ท้ังทางดานวิชาการ  เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ  ดานเศรษฐกิจ  การเมือง  โดยตอง
อาศัยกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับตาง ๆ  เปนแนวทางในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
   ดังนั้นเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ ก.ท.จ. รอยเอ็ด เรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล และ เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตําบลคูเมือง เปนผูมีความรู ทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรมและจริยธรรมท่ี
ดี อันจะทําใหสามรถปฏิบัติหนาท่ีราชการในตําแหนงของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตอง
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ  และมีระบบการบริหารจัดการภายในองคกรใหทันสมัย  และมีมาตรฐาน
ของการใหบริการประชาชนทุก ๆ ดาน  รวมท้ังเปนการเพ่ิมทักษะ  ความรูใหทันกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ  
มีความรูทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  และสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานในองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เทศบาลตําบลคูเมืองจึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  3  ป พ.ศ. 2564-2566 เพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาบุคลากรโดยกําหนดใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง  3  ป พ.ศ. 2564-2566 ของเทศบาลตําบลคูเมือง 

2.  วัตถุประสงค 
  2.1  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลคูเมือง 
  2.2  เพ่ือใหคณะผูบริหารรับทราบ  และใช เปนแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ของเทศบาลตําบลคูเมือง 
                   2.3  เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตําบลคูเมือง ไดรับการพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะ ทัศนคติ มีคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีดี 
                   2.4  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตําบลคูเมืองใหมีทักษะความรูในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
                            1). ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
                            2). ดานความรูทักษะของงานแตละตําแหนง 
                            3). ดานการบริหาร 
                            4). ดานคุณสมบัติสวนตัว 
                            5). ดานศิลธรรมและคุณธรรม 
                   2.5  เพ่ือใหสมารถประเมินและติดตามผลการพัฒนาในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนข้ึน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตําบลคูเมือง 
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตําบลคูเมือง  ไดกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายเชิงกล
ยุทธ และยุทธศาสตรในการพัฒนากําลังคน เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลกรในความรับผิดชอบ ดังนี้ 
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3.วิสัยทัศนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเทศบาลตําบลคูเมือง  
  “ทันสมัย  รวมใจประสาน 
    บริการเปนเลิศ    เทิดคุณธรรม” 
  ทันสมัย (M : Modern) 
   : ความทันสมัยในการใชระบบสารสนเทศ (IT) มีทักษะ, เทคนิคการถายทอดและสามารถ
รองรับการเปลี่ยนแปลงตามระบบการพัฒนาขาราชการ 
  รวมใจประสาน (U : UMTY) 
   : ความรวมมือประสานเปนหนึ่งเดียว เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรเทศบาลตําบล 
คูเมืองตามประเด็นยุทธศาสตร ใหบรรลุไดตามเปาหมาย 
  บริการเปนเลิศ (S : SERVICE – MIND) 
   : การปฏิบัติตามแนวพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว “ขาราชการ คือ ผูทํางาน
ใหประชาชนชื่นใจ” การใหบริการประชาชนดวยความจริงใจ เพ่ือสนองนโยบายรัฐใหสอดคลองตามพระราชบัญญัติ
ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 ม. 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติตองเปนไปเพ่ือประโยชน
สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาเชิงภารกิจแหงแหงรัฐ การลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารเกิด และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแก
ทองถ่ิน การกระจายอํานาจ การตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน 
โดยมีผูรับผิดชอบตอผลงาน...ท้ังนี้ ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี... 
 
  เทิดคุณธรรม (T : TRANSPARENCY) 
  : ขาราชการเทศบาลตําบลคูเมืองจะตองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความโปรงใส และเปนธรรม 

พันธกิจ 

• สรางระบบการพัฒนากําลังคนการจัดการความรูใหเปนมาตรฐาน 

• สงเสริมการทานแบบบูรณาการ ภายใตหลักการมี สวนรวมเพ่ือสรางทีมงานและเครือขาย โดยเนนการมี
สัมพันธภาพท่ีดี 

• สงเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรูบุคลากร เทศบาลตําบลคูเมืองทุกสวนราชการ/หนวยงานอยางเปน
ระบบตอเนื่องและท่ัวถึง 

• เสริมสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับองคกรตางๆ 

• ดําเนินการและพัฒนาการฝกอบรม โดยการใหความรูความเขาใจทักษะและทัศนคติในกระบวนการทํางาน 
ตลอดจนเสริมสรางความเชื่อม่ันตนเอง และใหเกิดแกบุคลการในสังกัดทุกหนวยงาน 

 

เปาหมายเชิงกลยุทธ 

• บุคลากรเทศบาลตําบลคูเมืองสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ (Knowledge Worker) สอดคลองกับการ
พัฒนาระบบราชการ 

• ระบบการพัฒนากําลังคนเทศบาลตําบลคูเมืองมีมาตรฐานสามารถรองรับภารกิจการพัฒนาบุคลากรของ 
เทศบาลตําบลคูเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

• วิชาการและระบบสารสนเทศการฝกอบรมมีคุณภาพ ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
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• กระบวนการเรียนรูของบุคลการสังกัดเทศบาลตําบลคูเมือง มีความตอเนื่อง สามารถสรางองคความรูและ
เผยแพรสาธารณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การวิเคราะหการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรดวยเทคนิค SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Sternths : S) 

1. บุคลากรมีการพัฒนาตนโดยการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. มีความพรอมดานสถาบันการศึกษา มีเครือขายสถานศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี และ

ปริญญาโท ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด 
3. กรมสงเสริมใหความสําคัญในการพัฒนาคน โดยการกําหนดแนวนโยบายใหพนักงานเทศบาลได

ศึกษาตอถึงระดับปริญญาโทดวยการเตรียมความพรอมดานสถานท่ีศึกษา บุคลากรมีความกาวหนา
ในสายงาน เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดขยายใหญ ปรับขนาดเปนเทศบาลขนาดกลาง  

4. พนักงานเทศบาลมีโอกาสเขาถึงระบบสารสนเทศไดอยางท่ัวถึง มีการติดตั้งระบบอินเตอรเน็ตภายใน
สํานักงาน 

จุดออน (Weaknesses : W) 
1. สํานักงานมีความคับแคบ ไมเพียงพอในการใหบริการ 
2. จํานวนพนักงานเทศบาลบรรจุแตงตั้งไมครบตามกรอบอัตรากําลัง ปริมาณงานมากกวาจํานวน

บุคลากร 
3. พนักงานเทศบาลและพนักงานจางบางสวนไมมีความรูความชํานาญในงานท่ีปฏบิัติ 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. กรมสงเสริมใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากร 
2. การเขาถึงระบบสารสนเทศ เชน การคนหาขอมูลดวยอินเตอรเน็ต เปนตน 
3. พนักงานเทศบาลมีความกาวหนาตามสายงาน 
4. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ระหวางหนวยงานดวยการศึกษาดูงาน 
5. มียุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนาบุคลากร เชน อบรมรวมกัน 

อุปสรรค (Threat : T) 
1. กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ยังไมเอ้ือตอการพัฒนาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ 
2. พนักงานเทศบาลบางคนยังขาดการพัฒนาตน ไมเรียนรูงาน 
3. พนักงานเทศบาลขาดความรู ความเขาใจ เรื่องวินัย 
4. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรตองใชอยางจํากัด 
5. งบประมาณในการพัฒนามุงเนนในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน มากกวาการพัฒนาคน 

ความตองการ/ความคาดหวังของผูบริหารในการพัฒนาบุคลากร 
1. กอใหเกิดความสามัคคี (cohesive) สรางกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนในองคกร 
2. บุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาแลวจะนําพาองคกรกาวสูความเปนเลิศ 
3. ชวยเสริมสรางองคกรสูความสําเร็จ 
4. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแกการบริหารเพ่ือใหไดผลลัพธ (Outcome) ตรงตามวัตถุประสงค 

(Objective) ท่ีวางไว โดยมีการบริหารงานแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์(result based management) และ
การจัดทําขอตกลงวาดวยผลงาน (performance agreement) ในองคกร 

5. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ซ่ึงไดแกการบริหารท่ีจะตองบริหารในเชิง
เปรียบเทียบระหวางปจจัยน้ําเขา (input) กับผลลัพธ (outcome) ท่ีเกิดข้ึนโดยมีการทํา cost-benefit  
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6. analysis ใหวิเคราะหความเปนไปและความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆเทียบกับประโยชนท่ี
ไดรับ รวมท้ังจัดทําเปาหมายการทํางานและวัดผลงานของตาลบุคคล (individual scorecards) ท่ี
เชื่อมโยงระดับองคกร (Organization scorecards) 

ความตองการ/ความคาดหวังของพนักงานเทศบาลในการพัฒนาบุคลากร 
1. พนักงานเทศบาลมีทักษะและความสามารถในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมความพึงพอใจในงานและความสําเร็จในชีวิตของพนักงาน 
3. พัฒนาและธํารงรักษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคกร 

(developing and maintaining a quality of work life that makes employment the 
organization desirable) 

4. ชวยสื่อวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธสูพนักงานทุกคน (communication HRM rising policies and 
strategies to all employees) 

5. ชวยธํารงรักษาพฤติกรรมพนักงานใหมีจริยธรรมและความรับผิดชอบทางสังคม (helping maintain 
ethical policies and socially responsible behavior) 

6. พนักงานเทศบาลไดรับการสงเสริมใหเรียนรูท้ังในและนอกระบบ 
ความตองการความตาดหวังของประชาชนในการพัฒนาบุคลากร 

1. เกิดประโยชนสุขตอประชาชน การบริหารราชการท่ีสามารถตอบสนอง (Responsiveness) ตอความ
ตองการของประชาชนและพยายามมุงใหเกิดผลกระทบในเชิงบวก (positive impact) ตอการพัฒนา
ชีวิตของประชาชน 

2. ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกินความจําเปน มีการกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (process simplification) เพ่ือใหการปฏิบัติงานเสร็จสิ้นท่ีจุดบริการใกลตัว
ประชาชน 

3. ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการซ่ึงไดแกการปฏิบัติ
ราชการท่ีมุงเนนถึงความตองการของประชาชน (citizen survey) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตําบลคูเมือง 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน 

1.1 แผนงานพัฒนาความรูในองคกร 
1.2 แผนงานการจัดทําระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหนวยงาน

ตางๆในสังกัด เทศบาลตําบลคูเมือง 
1.3 แผนงานดานการบริหารงานบุคลากร 
1.4 แผนงานพัฒนาศูนยพัฒนาขาราชการ เทศบาลตําบลคูเมือง 
1.5 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตอ ฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานภายใน/

ภายนอกประเทศ 
 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม 
    2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากรตามความจําเปน  
          (หลักสูตรกลาง) 
    2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากรในสังกัดหนวยงานตางๆ  
          (หลักสูตรเฉพาะดาน) 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (learning Organization) 
3.1 แผนงานจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรและการพัฒนา

กําลังคน 
3.2 แผนงานสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนากําลังคนเพ่ือสนับสนุน

ประเด็นยุทธศาสตรจังหวัด 
 

               ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานการสรางระบบการจัดการความรูและการพัฒนากําลังคน 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 แผนงานดานพัฒนาความรูใน
องคกร 

• การดําเนินงานของคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร
กําลังคน เทศบาลตําบลคูเมือง 

• การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเวที
วิชาการขาราชการรูทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 

• จํานวนครั้งการประชุมของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร
กําลังคนเทศบาลตําบลคู
เมือง 

• จํานวนครั้งของการจัดเวที
วิชาการขาราชการรูทันการ
เปลี่ยนแปลง 

 
 

• จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือ
กําหนดแนวทางและการ
ดําเนินงานพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาลตําบลคูเมือง 

• จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู
วิชาการดานตางๆ เปน
ประจําทุกเดือน เดือนละ 1 
ครั้ง รวม 12 ครั้ง/ป 

1.2 แผนงานจัดทําระบบแผนและ
ประสานการพัฒนาระบบราชาร
หนวยงานตางๆ ในสังกัดเทศบาลตําบล
คูเมือง 

  

• การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรใน
สังกัด 
 
 
 
 

• การหาความจําเปน (Training Need) 
ในการพัฒนาบุคลากร 

• หนวยงาน/สวนราชการใน
สังกัด เทศบาลตําบลคูเมือง
จัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือ
เปนแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัด
ปงบประมาณ 2558-2560 
แลวเสร็จ 

• ทุกสวนราชการ/หนวยงานมี
การหาความจําเปน(Training 
Need) และมีเอกสารแสดง
ข้ันตอนการหาความจําเปน
ในการพัฒนาบุคลากรใน
สังกัดเพ่ือเปนขอมูลเบื้องตน

• สวนราชการ/หนวยงานสังกัด
เทศบาลตําบลคูเมืองทํา
แผนพัฒนาบุคลากรในสังกัด 
 
 
 

• ทุกสวนราชการจัดใหมีการหา
ความจําเปน(Training Need)  
เบื้องตนในการพัฒนาบุคลากร
และใชเปนขอมูลในการจัดทํา
แผนการพัฒนาบุคากรใน
สังกัด 



ในการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรในสังกัด 

• การประชุมประสานแผนการพัฒนา
บุคลากร 

• มีแผนการพัฒนาบุคลากร
ประจาํปงบประมาณของทุก
สวนราชการ/หนวยงาน 

• มีแนวทางการประสานการ
พัฒนาบุคลากร ประจําป 
งบประมาณ 2564-2566 

• จัดการประชุมสวนราชการ/
หนวยงานจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากร ปงบประมาณ 
2561-2563 

 

• การจัดระบบฐานขอมูลบุคลากร 
เทศบาลตําบลคูเมือง 

• มีฐานขอมูลบุคลากรท่ีเปน
ปจจุบัน ครอบคลุมทุกสวน
ราชการ/หนวยงานในสังกัด
พ้ืนท่ีเทศบาลตําบลคูเมือง 

• ทุกสวนราชการ/หนวยงาน
จัดทําขอมูลบุคลากรในสังกัด
ใหเปนปจจุบันครบถวนและ
สามารถนํามาปรับใชไดทันที 

1.3 แผนงานดานการบริหารงาน
บุคลากร 

• มีการแตงตั้ง (ยาย) ขาราชการใน
สังกัด 
 
 

• การเลื่อนข้ันเงินเดือน ขาราชการใน
สังกัด 

 
 
 
 
 

• การดําเนินการทางวินัย 
 
 
 

• การสรรหา และเลือกสรรบุคลากรใน
สังกัด 

 
 

• มีการแตงตั้ง (ยาย) 
ขาราชการในสังกัดทุกระดับ 

 
 

• มีการเลื่อนข้ันเงินเดือน
ขาราชการในสังกัด 

 
 
 
 
 

• มีการดําเนินการทางวินัย 
 
 
 

• มีการสรรหาและเลือกสรร
บุคลากรในสังกัด 

 
 

• ทุกสวนราชการจัดทําขอมูล
บุคลากรในสังกัดใหเปน
ปจจุบันครบถวนและ
สามารถนํามาปรับใชไดทันที 

• จังหวัดเลื่อนข้ันเงินเดือน
ขาราชการทุกระดับในสังกัด
และใหขอคิดเห็นประกอบ 
การแตงตั้งขาราชการระดับ
หัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดตอสวนราชการตน
สังกัด 

• นายกเทศมนตรีสามารถ
ดําเนินการทางวินัยสําหรับ
ขาราชการทองถ่ินและ
บุคลากรในสังกัด 

• ดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคลากรในสังกัด 

1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาตอ ฝกอบรม ทัศนศึกษาดูงาน 
ภายใน/ภายนอกประเทศ 

• การจัดทําทะเบียนขอมูลขาราชการ
ศึกษาตอ 
 
 

 

• มีการจัดทําทะเบียนขอมูล
ขาราชการศึกษาตอ 

 
 

 
 
 
 

• มีการจัดทําขอมูลขาราชการ
ศึกษาตอ เพ่ือรวบรวมเปน
ขอมูลในการใชบุคลากรให
สอดคลองกับความรู
ความสามารถ (Put the 
Right man on the Right 
job) นําไปสูการจัดตั้ง
ธนาคารสมอง (Think Tank) 
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• โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาตอท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 

• โครงการพัฒนาบุคลากรโดย
การศึกษาดูงาน/ฝกอบรมกับ
หนวยงานภายนอก ท้ังภายใน 
ประเทศและตางประเทศ 

 

• มีขาราชการ/บุคลากรใน
สังกัดศึกษาตอในประเทศ
และตางประเทศตามความ
ตองการขององคกร 

 
 
 
 
 

• มีขาราชการ/บุคลากรท่ีเขา 
การอบรมดูงานกับหนวยงาน
ในตางประเทศ/ภายนอก 

• ขาราชการในสังกัดไดศึกษา
ตอตามความตองการของ
องคกรโดยกรสนบัสนุนทุน
ของสวนราชการจนสังกัด,
ทุนสวนตัว,จังหวัด CEO 
หนวยงานสวนทองถ่ิน/
องคกร และรัฐวิสาหกิจตางๆ 
เชน อบจ./อบต.,ธนาคาร,
บริษัท,หางรานตางๆในพ้ืนท่ี 

• มีขาราชการ/บุคลากรท่ีเขา
รับการรอรมดูงานกับ
หนวยงานภายนอก ใน
ตางประเทศ เชน อังกฤษ
,แคนาดา และกลุมประเทศ
เอเชีย (กลุมประเทศเพ่ือบาน
เพ่ือศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม) 

                                ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการฝกอบรม 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 แผนงานฝกอบรมบุคลากร
ตามความจําเปน (หลักสูตร
กลาง) 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 แผนงานฝกอบรมบุคลากร
ในสังกัดหนวยงานตางๆ 
(หลักสูตรเฉพาะดาน) 

• มีการจัดการฝกอบรมสัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือ 
การใหความรูในลักษณะของ
การจัดลักสูตรตางๆ แก
ขาราชการและบุคลากรใน
สังกัด จามความจําเปนและ
เปนประโยชนกับหนวยงานโดย
กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจัดทําเปนหลักสูตร
กลาง 

• มีการจัดการฝกอบรม สัมมนา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือให
ความรูในลักษณะของการจัด
หลักสูตรตางๆ โดยจัดทําเปน
หลักสูตรเฉพาะดาน เชน ดาน
สาธารณสุข ดานการเกษตร 
การพัฒนาชุมชน ฯลฯ 

• กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จัดทําหลักสูตรกลางเพ่ือใหความรู
แกประชาชนและบุคลากรในสังกัด
สวนราชการ/หนวยงานตางๆ 

 
 
 
 
 
 

• สวนราชการ/หนวยงานจัดทํา
หลักสูตรเฉพาะดานเพ่ือพัฒนา
บุคลากรในสังกัด เปนการเพ่ิมและ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติใหแก
บุคลากรในสังกัด 
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       ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานการสรางองคกรแหงการเรียนรู (Learning) 
 

แผนงาน/โครงการ 
ตัวช้ีวัด 

ผลการดําเนินงาน 
รายละเอียดโครงการ 

3.1 แผนงานจัดการ
ความรูเพ่ือสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรและ
การพัฒนากําลังคน 
 
3.2 แผนงานสราง
เครือขายความรวมมือใน
การพัฒนากําลังคนเพ่ือ
สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตรจังหวัด 

• โครงการความ
รวมมือทางวิชาการ
ระหวางหนวยงาน
ตางๆ ในสังกัด
พ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลคูเมือง 

 

• โครงการความ
รวมมือทางวิชาการ
ระหวางเทศบาล
ตําบลคูเมืองและ
องคกรภายนอกท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

 

• มีการทําแผนการจัดการความรู
เพ่ือสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร 
 
 
 
 
 
 

• มีการทําโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางหนวยงาน
ตางๆ ในสังกัดพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลคูเมือง 

 
 
 
 

• มีการจัดทําโครงการความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
หนวยงานและองคกรภายนอก 
เทศบาลตําบลคูเมือง 

• จัดใหมีคณะทํางานจัดทํา
ระบบการบริหารความรูเพ่ือ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด ป 2564-
2566 

 
 
 
 

• สนับสนุนใหมีการจัดทํา
โครงการความรวมมือทาง
วิชาการระหวางหนวยงาน
ตางๆ ในสังกัดพ้ืนท่ีเทศบาล
ตําบลคูเมืองเปนการแสวงหา
ความรวมมือในการพัฒนา
บุคลากรระหวางหนวยงาน
ตางๆ 

• จัดใหมีการจัดทําโครงการ
ความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางหนวยงานและองคกร
ภายนอกเทศบาลตําบลคูเมือง 
เพ่ือเปนการแสดงความรวมมือ
และสรางเครือขายการพัฒนา
บุคลากร 

 
                   การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
               เทศบาลตําบลคูเมืองไดกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการ และแนวทางการติดตาม
ประเมินผล                            
                  เพ่ือใชเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล วาบรรลุตาม
เปาหมายท่ีตั้งไวหรือไมมากนอยเพียงใด โดยไดกําหนดแนวทางไว ดังนี้ 
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        6.1 การบริหารจัดการ 
    การบริหารจัดการและติดตามผลการทํางานตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาล
ตําบล 
              คูเมือง จะดําเนินการดังนี้ 

1) ใหมีการต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินตามยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทําหนาท่ี 
วิเคราะหและวางระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
พัฒนายุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนของเทศบาลตําบลคูเมือง โดยมีผังโครงสรางองคกรและ
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล แสดงดังรูปท่ี 6.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 6.1  แสดงโครงสรางองคกรและการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล  
 
 

                 ความหมาย   สายการบังคับบัญชาโดยตรง 

                   การประสานงาน 

                   Flow ของการรายงาน 

ปลัด เทศบาลตําบลคูเมือง 
 (CKO) 

นายกเทศมนตรีตําบล
คูเมือง (CEO) 

งานบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตรกําลังคน 
เทศบาลตําบลคูเมือง 

 

สํานักปลัด 
 

กองคลัง 
 

กองชาง 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 
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1) ใหคณะทํางานติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคน รายงานผลการทํางานตอ
คณะกรรมการพัฒนาแผนยุทธศาสตรการพัฒนากําลังคนเทศบาลตําบลคูเมือง และผูบริหารระดับสูง เปน
ประจําทุก 3 เดือน 

             2) เพ่ือใหการพัฒนางานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลคูเมืองดําเนินการไปตามแผน
แมบทฯ  ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ   และบังเกิดผลในทางปฏิบัติ    จึงตองดําเนินการตอไป 

             3)จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลคูเมืองท่ีสองคลองกับ
แผนแมบทฯ เพ่ือเกิดความชัดเจนในการดําเนินงานและประสานงาน 

             4) สรางความเขาในแกผูเก่ียวของทุกสวนราชการ เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ยอมรับและนําแผนไปสูการ
ปฏิบัติ 

                   6.2 การติดตามประเมินผล 

 เพ่ือใหการติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ จึงตองมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 1. กําหนดตัวชี้วัดเพ่ือเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จและผลกระทบของการดําเนินการตามแผนแมบทฯ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหนองควาย โดยกําหนดตัวชี้วัดเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

    -  ตัวชี้วัดตามเปาหมายระดับยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการวัดประสิทธิผลของแตละยุทธศาสตรการ
พัฒนา (Output) 

  - ตัวชี้วัดระดับโครงการ เปนการวัดความสําเร็จและผลกระทบของโครงการ 
 
4. ขอบเขตและแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  3  ป 
               ครอบคลุมการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร  การดําเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากร  การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง และลูกจาง  ของเทศบาลตําบลคูเมือง  คือ 
 

           4.1 ศึกษาวิเคราะหการกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงานเพ่ือรองรับ
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบจากแผนอัตรากําลัง 3 ป 
           4.2  ศึกษาวิเคราะหการกําหนดตําแหนงในสายงานตางๆ จํานวนตําแหนงและระดับตําแหนงให
เหมาะสมกับภาระหนาท่ีความรับผิดชอบปริมาณงานและคุณภาพของงาน 
           4.3  กําหนดวิธีการใหพนักงานเทศบาลทุกคน  ไดรับการพัฒนาอยางนอยในหนึ่งหลักสูตรหรือหลาย
หลักสูตรในหนึ่งป  ดังนี้ 
                  1)  หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
                  2)  หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
                  3).  หลักสูตรความรูทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
                  4).  หลักสูตรดานการบริหาร 
                  5).  หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม   

5.  เปาหมาย 
  บุคลากรในเทศบาลตําบลคูเมืองตําบล ไดแก  พนักงานเทศบาล  พนักงานจาง และลูกจางทุกคน 
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6.  งบประมาณ 
  ใชงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ประจําป  พ.ศ.  2564-2566 

7.  ผูรับผิดชอบ 
  7.1  สํานักปลัดเทศบาลตําบลคูเมือง 
  7.2  บุคลากรผูรับผิดชอบ  มีหนาท่ี 

        7.2.1  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร 
                7.2.2  วิเคราะหขอมูล  และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 

        7.2.3  เสนอแผนพัฒนาบุคลากรประจําปตอคณะกรรมการ/คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย 
        7.2.4  แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย 

  7.2.5  แจงผลการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากรประจําป  ใหนายกเทศมนตรีทราบ 
        7.2.6  จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป 
        7.2.7  เสนอรายงานผลการดําเนินตามแผนพัฒนาบุคลากรประจําป  และผลการประเมิน

และติดตามผลเสนอคณะกรรมการ 

7.  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
รายละเอียด ผูมีหนาท่ีเกี่ยวของ 

1.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร - ผูบริหาร 
- หัวหนาสวนราชการ 
- พนักงานทุกคน 
- บุคลากร 

2.  วิเคราะหปญหา  และขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร - ผูบริหาร 
- คณะกรรมการ 
- บุคลากร 
- หัวหนาสวนราชการ 

3.  พิจารณาวา  บุคลากรของหนวยงาน หรือสวนราชการภายใน  
จุดใดท่ีตองมีการฝกอบรม  เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางาน 

- ผูบริหาร 
- หัวหนาสวนราชการ 
- บุคลากร 

4.  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป  ตอคณะกรรมการ/คณะ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมาย 

- ผูบริหาร 
- หัวหนาสวนราชการ 
- บุคลากร 

5.  จัดสงบุคคลไปอบรม  และจัดทําเอกสารการฝกอบรมท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 

- บุคลากร 

6.  แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคล
ท่ีไดรับมอบหมาย 

- หัวหนาสวนราชการ 
- บุคลากร 

7.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาํป 

- บุคลากร 

8.  ประเมินผล - หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
- บุคลากร 
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การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลคูเมือง 

วิเคราะหปญหาใหไดจากการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปญหาที่เกิดข้ึน 

ของหนวยงาน 

บุคลากรไมสามารถปฏิบัตงิานไดตาม

มาตรฐาน  และสาํเร็จตามที่กําหนด 

เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไมสาํเร็จตามกําหนด 

พิจารณาความตองการฝกอบรม 
พิจารณาเปนรายบุคคล  หรือระดับ

หนวยงานภายใน ทต. 

สํารวจความตองการเพิ่มเติมจาก

บุคลากรในหนวยงาน 

ขออนุมัติผูบริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจาํเปนที่ตองมีการฝกอบรม 

ตามลําดับความจําเปน กอน - หลัง 

สงบุคลากรไปฝกอบรม จัดทําโครงการฝกอบรม 

กําหนดเปาหมายของการฝกอบรม 

กําหนดเนื้อหาของการฝกอบรม 

กําหนดวิธีการฝกอบรม 

ดําเนินการฝกอบรม 

รายงานผลการฝกอบรม 
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ตารางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 

รายการ 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  วิเคราะหปญหาท่ีไดจากการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

            

2.  พิจารณาวา  บุคลากรของ
หนวยงานท่ีสมควรจัดใหมีการ
ฝกอบรม 

            

3.  ดําเนินการเสนอเรือ่ง
ผูบริหาร  เพ่ือพิจารณาสั่งการ 

            

4.  ประเมินความจําเปนท่ีตองมี
การฝกอบรม  จัดลําดับความ 
จําเปน  กอน – หลัง 

            

5.  จัดสงบุคลากรไปฝกอบรม 
หรือจัดทําโครงการฝกอบรมท่ี
ไดรับความเห็นชอบ 

            

6.  ดําเนินการฝกอบรมตาม
โครงการท่ีวางแผนไว 

            

7.  รายงานผลการดําเนินการ
ฝกอบรมตามโครงการ 

            

8.  แกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะ 

            

9.  ประเมินผล 
 

ควรดําเนินการหลังจากเสร็จการฝกอบรม 
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ขอมูลทะเบียนคณะผูบริหารเทศบาลตําบลคูเมือง 
อําเภอเมืองสรวง   จังหวัดรอยเอ็ด 

 
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

1 นายสุรีย  ยางเงิน นายกเทศมนตรีตําบลคูเมือง  
2 นายสุทิน  ทํานา ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี  
3 นายวุฒิชัย คําดํา รองนายกเทศมนตรี  
4 นางติ๋ม สิงหคลี รองนายกเทศมนตรี  
5 นางหนูไกล  อีสา เลขานุการนายกเทศมนตรี  
    

    
 

ขอมูลทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคูเมือง  
อําเภอเมืองสรวง   จังหวัดรอยเอ็ด 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง หมายเหตุ 

 
1 

เขต  1 
นายกิตติสุข  หงษเวียงจันทร 

 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 

 
ประธานสภาเทศบาล 

2 นายธงชัย  หลวงลา สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  2 รองประธานสภาเทศบาล 
3 นางหนูพัน คําสิงห สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1  
4 
5 
6 
7 
 

นายกมล  เหลือล้ํา 
นายวิรัตน  ศรีอาราม 
นางฉวี  อุดมลาภ 
นายสิทธิชัย  แสนรัตน 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  1 

 

 
 
 
 

 
 

8 
เขต  2 
นายไพบูลย  บุญพิมล 

 
สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 2 

 

9 
10 
11 

นายถวัลย  แสนศร ี
นายปรีชา  ไมหอม 
นายสุเทพ  อะทาโส 

สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 2 

สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 2 

สมาชิกสภาเทศบาล   เขต 2 
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8. กรอบโครงสรางเทศบาลตําบลคูเมือง                                                                                                         
                                                                                                                                                    

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาล 

(บริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) 

 
 หนวยตรวจสอบภายในชํานาญการ 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับตน) 

ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

หัวหนาฝายอํานวยการ 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 
1.1 งานธุรการ 

1.2 งานการเจาหนาที่ 

1.3 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

1.4 งานสงเสริมพัฒนาอาชีพและสวัสดิการสังคม 

1.5 งานปสุสัตวและการเกษตร 

1.6 งานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

1.8 งานแผนและงบประมาณ 

1.8 งานนิติการ 

1.9 งานบริหารการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.10 งานสงเสริมการศึกษา และศูนยพฒันาเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 
 

หัวหนาฝายบริหารงานคลงั    

(นักบริหารงานคลัง ระดับตน) 

1. งานธุรการ 

2. งานการเงินและบัญชี 

3. งานจัดเก็บและพัฒนารายได 

4. งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน 

5. งานแผนท่ีภาษี 

 

 

 
 

หัวหนาฝายการโยธา 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน) 

1. งานธุรการ 

2.งานแบบแผนและกอสราง 

3. งานการโยธา 

4. งานประสานสาธารณูปโภค 

5. งานผังเมือง 

 
 

 

    

       รองปลัดเทศบาล   

(บริหารงานทองถิ่น ระดับตน) 
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โครงสรางสํานักปลัดเทศบาล 
 
  
 

 
                                                                                                                 
                                                                                                                               - นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ    
                                                                                                                                         

                                                                                                                                
   
 
 
 

   
  
- นักจัดการงานท่ัวไป                                 - นักวิชาการศึกษาชํานาญการ                                                                                                 - นิติกรชํานาญการพิเศษ 
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                                                                                  - นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ                              

- เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                                                                         
       

     
 
                                            -นักวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ      -นกัปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ                                          
             
 
 

                                                                                                                                                                                                                         - ครู (5) , ผูชวยผูดูแลเด็ก (5) , ผูชวยหัวหนาศูนย ฯ ( 1)                     
                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                    

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล ระดับกลาง) 

 
 

หนวยตรวจสอบภายใน   
รองปลัดเทศบาล   

(นักบริหารงานเทศบาล ระดับตน) 

 

       หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัตน) 

งานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารการศึกษา  ศาสนา

 

 

งานสงเสริมพัฒนาอาชีพ 

และสวัสดิการสังคม 

งานนิติการ 

งานวางแผนและงบประมาณ งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   งานสงเสริมการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

                                                                                                     

หัวหนาฝายอํานวยการ 

นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน 
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โครงสรางกองคลัง 

 
                                   

 
 
 
 
      

                                                                                                                                                                                           -นักวิชาการพัสดุชํานาญการ (1) 
           - เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน (1)                                                                                                                               
 
 
 
 

 
                                       - นักวิชาการจัดเก็บรายไดชาญการ(1) 
 
 

 
                                                                                               
 
          
 

 
 
 

ผูอํานวยการกองคลัง 

     (นักบริหารงานคลัง ระดับตน)  (1) 

 
 

งานธุรการ 

 
งานการเงินและบัญช ี

 

งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน 

งานจัดเก็บและพัฒนารายได 

 

งานแผนท่ีภาษ ี

 

      หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 

(นักบริหารงานคลัง ระดับตน)  (1) 
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                                                                โครงสรางกองชาง 

 
                              

 
 
                                             
         - เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน                                              
                                                                                               
 
 
 
  
 
                                                                                              
 
        

          
 
                                                                                        
                                                                                                - นายชางไฟฟาชํานาญงาน(1)   

 
 

                                                                                                          

งานธุรการ 

 งานแบบแผนและกอสราง 
 

งานแบบแผนและกอสราง 

ผูอํานวยการกองชาง  (1) 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน)  

 
 

งานผังเมือง 

 

หัวหนาฝายการโยธา (1) 

(นักบริหารงานชาง ระดับตน)  

 
 

งานประสานสาธารณูปโภค 
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      8.  แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง และลูกจางทุกคน  คณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาล 

1. การพัฒนาผูบริหาร 
1.1 การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ ท่ีจัดข้ึนเอง หรือหนวยงานอ่ืนจัดอบรมสัมมนา 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
      1.2 การศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาดานวิสัยทัศน  อยางนอย 1 ป/ครั้ง ตามแตโอกาส 
      1.3 สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
  2.การพัฒนาสมาชิกสภาเทศบาล. 

1.1 การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ ท่ีจัดข้ึนเอง หรือหนวยงานอ่ืนจัดอบรมสัมมนา 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

      1.2 การศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาดานวิสัยทัศน  อยางนอย 1 ป/ครั้ง ตามแตโอกาส 
      1.3 สงเสริมการศึกษาตอใหมีคุณวุฒิสูงข้ึน 

3. การพัฒนาความชํานาญการ (สายปฏิบัติ) 
3.1 จัดใหพนักงานและลูกจางไดเขารับการศึกษาอบรม เขารวมสัมมนาและทัศนศึกษาอยางนอย

ปละ  1  ครั้ง  ตามแตโอกาส 
3.2 เปดโอกาสใหพนักงานและลูกจางท่ีมีความสนใจไดมีโอกาสศึกษาหาความรูและสงเสริมใหมี

การศึกษาตอเพ่ือใหมีคุณวุฒิสูงข้ึนและจัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานในทุก ๆ ดาน 

       2.3 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 

  4. การพัฒนาขาราชการบรรจุใหม/การเปล่ียนสายงาน 
4.1 การใหฝกทดลองการปฏิบัติงาน ใหทดลองปฏิบัติงานสําหรับบุคคลท่ีบรรจุใหมภายใตการ

สอนงานโดยบุคลากรท่ีมีความสามารถในหนาท่ี 
       4.2 การปฐมนิเทศ  แนะนําชี้แจงกอนบรรจุงานใหมหรือแนะนําท่ีจะเปลี่ยนสายงานใหม 

      4.3 การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงานใหมีการเปลี่ยนงานอาจจะ 3-4 เดือน/ ครั้ง เพ่ือให มี
ความรูเบื้องตนในงานหลาย ๆ ดาน 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากร  3  ป  พ.ศ. 2564-2566 

เทศบาลตําบลคูเมือง  อําเภอเมืองสรวง  จงัหวัดรอยเอ็ด 
 

ท่ี แนวทางการพัฒนา เปาหมาย งบประมาณและท่ีมา ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

1 - การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆ ท่ีจัดข้ึนเอง อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามท่ีโครงการกําหนด 
(งบประมาณ ของ ทต.) 

เพ่ือพัฒนาความรูในเรื่อง
ตางๆ 

งานบุคลากร  
สํานักปลัดเทศบาล 

2 - การฝกอบรมและสัมมนาตามหลักสูตรตางๆท่ีหนวยงาน
อ่ืนจัด 

อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
(งบประมาณ ของ ทต.) 

เพ่ือพัฒนาความรูในเรื่อง
ตางๆ 

งานบุคลากร  
สํานักปลัดเทศบาล 

3 - การศึกษาดูงานหนวยงานอ่ืน อยางนอยปละ 1 ครั้ง ตามท่ีโครงการกําหนด 
(งบประมาณ ของ ทต.) 

เพ่ือพัฒนาดานวิสัยทัศน งานบุคลากร  
สํานักปลัดเทศบาล 

4 - การประชุมประจําเดือน อยางนอยเดือนละ 2 ครั้ง - เพ่ือติดตามความเคลื่อนไหว
ในการทํางาน 

งานบุคลากร  
สํานักปลัดเทศบาล 

5 - การสรรหาเครื่องมืออุปกรณเพ่ือการบริหารงานเทศบาล แลวแตความจําเปน งบประมาณของ ทต. เพ่ือใหเพียงพอตอการทํางาน ทุกสวนราชการ 
6 -การฝกทดลองการปฏิบัติงาน(สําหรับเจาหนาท่ีบรรจุใหม) เจาหนาท่ีบรรจุใหม - เพ่ือทดสอบความสามารถใน

การทํางานเบื้องตน 
บุคคลท่ีมีความรู
ความสามารถใน
หนาท่ี 

7 -การทดลองหมุนเวียนการปฏิบัติงาน(สําหรับเจาหนาท่ี
บรรจุใหม) 

เจาหนาท่ีบรรจุใหม - เพ่ือให มีความรูเบื้องตน  
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แผนการพัฒนาบุคลากร  3  ป  พ.ศ. 2564-2566 

เทศบาลตําบลคูเมือง  อําเภอเมืองสรวง  จงัหวัดรอยเอ็ด 
  

ดาน วัตถุประสงค แนวทางการพัฒนา 
เปาหมาย(คน/ป) 

หมายเหตุ 
พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 

1. ดานความรูท่ัวไปในการบริหาร
ปฏิบัติงาน 

-เพ่ือใหพนักงานเทศบาลไดรับความรู
เก่ียวกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 

1.1 การปฐมนิเทศพนักงานเทศบาลท่ี
บรรจุใหม 

      -       -       -  

1.2  การฝกอบรมเก่ียวกับงานสารบรรณ
และงานเอกสารหนังสือราชการตางๆ 

      1       1       1  

1.3  การฝกอบรมเก่ียวกับหลักและวิธี
ปฏิบัติราชการ 

      1       1       1  

1.4  การฝกอบรมระบบคอมพิวเตอร
พ้ืนฐาน 

      1       1       1  

2.  ดานความรูและทักษะเฉพาะ
ของงานแตละตําแหนง 

-เพ่ือใหพนักงานไดรับการพัฒนาเก่ียวกับ
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานหนึ่ง
ตําแหนงโดยเฉพาะ 
 
 
 
 

2.1  การฝกอบรมหลักสูตรดานการเงิน
และบัญชี 

1        1       1  

2.2  การฝกอบรมดานพัสดุ 2 2 2  
2.3  การฝกอบรมหลักสูตรดานชาง 2 1 1  
2.4  การฝกอบรมคอมพิวเตอรระบบตางๆ
เฉพาะตําแหนงนั้นๆหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

3 2 2  

2.5  การฝกอบรมดานงบประมาณ 4 4 4  
2.6  การฝกอบรมดานการจัดทําแผน 3 3 3  

  2.7  การฝกอบรมดานการบริหารงาน      
      บุคคล 
 

3 3 4  

ดาน วัตถุประสงค แนวทางการพัฒนา 
เปาหมาย(คน/ป) 

หมายเหตุ 
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 



2.  ดานความรูและทักษะเฉพาะ
ของงานแตละตําแหนง 

-เพ่ือใหพนักงานไดรับการพัฒนาเก่ียวกับ
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานหนึ่ง
ตําแหนงโดยเฉพาะ 

2.7 การฝกอบรมเก่ียวกับงานทะเบียน
พาณิชย 

2 1 1  

2.9  การฝกอบรมหลักสูตรนักกฎหมายหรือ
หลักสูตรวินัย 

      1       1       1  

3.ดานการบริหาร -เพ่ือใหพนักงานเทศบาลไดพัฒนาความรูท่ี
เก่ียวกับการบริหารงานและการบริหารคน 

3.1 การฝกอบรมเก่ียวกับการบริหาร
จัดการตางๆ 

2 4 4  

3.2 การฝกอบรมดานงานบริหารงาน
บุคคล 

3 2 2  

4 ดานคุณสมบัติสวนตัว - เพ่ือใหพนักงานเทศบาลไดรับการพัฒนา
ดานบุคลิกภาพสงเสริมการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

4.1  การฝกอบรมดานการพูดในท่ีชมุชน 5 5 5  
4.2  การฝกอบรมหลักสูตรการทํางานเปน
ทีม 

8 8 8  

4.3  การฝกอบรมบุคลกิภาพ 30 30 30  
4.4  การฝกอบรมหลักสูตรการเสริสราง
สุขภาพอนามัย 

- - 37  

5.ดานคุณธรรมจริยธรรม - เพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานเทศบาล  พนักงานจางและลูกจาง
เพ่ือการทํางานอยางมีความสุข 

5.1 การสงเสริมกิจกรรมการมีสวนรวม
ของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

37 37 37  

5.2 จัดทํามาตรการใหรางวัลและการ
ลงโทษพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

37 37 37  

5.3  การจัดทํามาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 

37 37 37  

5.4  การฝกอบรมหลักสูตรเก่ียวกับ
คุณธรรมจรยิธรรมในการปฏิบัตงิาน 

37 37 37  
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คําส่ังเทศบาลตําบลคูเมือง 
                                                            ท่ี 324/ 2563 
                       เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 3 ป พ.ศ. 2564 – 2566 

 
ดวยเทศบาลตําบลคูเมือง มีความประสงคจะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือให 

สอดคลองกับแผนอัตรากําลัง3 ป (พ.ศ.2564-2566) และเปนเครื่องมือและแนวทางการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลคู
เมืองใหมีประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน   

อาศัยอํานาจตามความแหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑและ 
เง่ือนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 44) พ.ศ.2558 และเรื่องหลักเกณฑและเง่ือนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี  11 พฤศจิกายน 2545 จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร  3 ป (2564-2566)  ดังนี้ 
  ๑. นายสุรีย  ยางเงิน  นายกเทศมนตรีตําบลคูเมือง       ประธานกรรมการ 
  ๒. นายจารึก  ศรีคําภา            ปลัดเทศบาลตําบลคูเมือง                            กรรมการ 
  ๓. นายโกศล  นามโร                รองปลัดเทศบาลตําบลคูเมือง                        กรรมการ 
  4. นายณัฐพงษ เลยไธสง  ผูอํานวยการกองชาง          กรรมการ 
  5. จํานงค พรมสุข  หัวหนาสํานักปลัด                                      กรรมการ                  

6. นางสาวลัดดาวัลย วงศธรรม  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง  รักษาราชการแทน   กรรมการ    
               ผูอํานวยการกองคลัง                            

                     7. นางสาววิภาพร สีหานาม         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                       เลขานุการ 

 

  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลคูเมือง โดยคํานึงภารกิจ
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการกําหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
กฎหมายวาดวยเทศบาล ใหเปนไปดวยความถูกตองเรียบรอย ตลอดจนท้ังภาระคาใชจายของเทศบาลท่ีตองจายในดานบุคคล 
และการจัดสรรเงินงบประมาณของเทศบาลดวย โดยถูกตองเรียบรอย   
  

    ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี   20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
 

(นายสรุีย  ยางเงิน) 
 นายกเทศมนตรีตําบลคูเมือง 

 

 


