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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1   หลักกำรและเหตุผล 
การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดล าปาง เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่                    
27 พฤศจิกายน 2545  

ข้อ 299 ที่ก าหนดไว้ว่า “ให้ เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล                   
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ                     
ในต าแหน่งนันนได้อย่างมีประิิทธิาาพ” 

ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท          
การพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล                    
มีระยะเวลา 3 ปี ตามรอบของแผนอัตราก าลังของพนักงานเทศบาลนันน 

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

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

เพ่ือเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงานบุคคล เรื่องการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้มุ่งเน้นระบบการบริหารผลงาน (Performance Management) ที่เชื่อมโยงผลการ
ปฏิบัติงานจากระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน ไปิู่ระดับรายบุคคล เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประิิทธิาาพและประิิทธิผลตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงาน ิามารถวัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการบริหารงานบุคคลิ่วนท้องถิ่น 
ได้แก่ การเลื่อนขันนเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินรางวัลประจ าปี การเลื่อนและหรือแต่งตันง การย้าย การโอน 
และรับโอน การให้ออกจากราชการ การจูงใจให้รางวัล และการบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการ
ิร้างแรงจูงใจให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติราชการให้มีประิิทธิาาพและประิิทธิผลยิ่งขึนน  เทศบาลต าบล
ห้างฉัตร จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
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1.2   วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 

1.2.1 เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ปีงบประมาณ 
2564 – 2566 

1.2.2 เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตร ที่ชัดเจน                
เป็นรูปธรรม ท าให้บุคลากรทันงหลายได้รับการพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยาาพอย่าง
เป็นระบบในแนวทางที่เหมาะิมและช่วยิร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้มาก
ยิ่งขึนน 

1.2.3 เพ่ือให้เทศบาลต าบลห้างฉัตริามารถน าหลักการและแนวทางการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และหลักการพัฒนาคุณาาพการบริหารจัดการาาครัฐมาใช้เป็นหลัก
ในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  

 
1.3  ขอบเขตกำรด ำเนินกำร 

1.3.1  การแต่งตันงคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.3.2 ศึกษาวิิัยทัศน์ าารกิจ และยุทธศาิตร์ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
1.3.3 ิ ารวจข้อมูล ิาาพปัญหา และความต้องการของพนักงานแต่ละฝ่าย/กอง            

ว่าขาดความรู้หรือทักษะในด้านใด 
1.3.4 ตรวจิอบประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 
1.3.5 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร และร่วมกันวิเคราะห์ SWOT 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
1.3.6 ิรุปและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
1.3.7 เินอขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ. ล าปาง เพ่ือให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนา

บุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
1.3.8 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

   
1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัดท ำแผน 

1.4.1 เชิงปริมาณ ท าให้เทศบาลต าบลห้างฉัตรมีแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ    
2564 – 2566 จ านวน 1 เล่ม และน าไปประกาศใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของเทศบาล าายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

1.4.2 เชิงคุณาาพ การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตร มีแนวทางการ
พัฒนาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและมีระบบมากขึนน 
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บทท่ี 2 

สภำพทั่วไป และข้อมลูพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลห้ำงฉตัร 

2.1 สภำพโดยท่ัวไปของเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร 
เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร  เดิมมีฐานะเป็นิุขาาิบาล ได้เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาล

ต าบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของิุขาาิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่                   
25 พฤษาาคม 2542  ได้ประกาศก าหนดขนาดเทศบาลจากเดิม เทศบาลต าบลขนาดเล็ก เป็น เทศบาล
ต าบลขนาดกลาง และก าหนดต าแหน่งปลัดเทศบาลให้ิูงขึนนจาก ระดับ 7 เป็น ระดับ 8 เมื่อวันที่                  
1 กรกฎาคม 2557 และได้ประกาศการก าหนดโครงิร้างิ่วนราชการและระดับต าแหน่งของเทศบาล
ต าบลห้างฉัตร เป็น เทศบาลประเาทิามัญ และได้จัดท าโครงิร้างิ่วนราชการและระดับต าแหน่ง
พนักงานเทศบาลให้ิอดคล้องกับประเาทของเทศบาล เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 

เทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร  ตันงอยู่ในเขตอ าเาอห้างฉัตร  ซึ่งเป็นอ าเาอที่อยู่ตอนกลางของ
จังหวัดล าปาง ห่างจากตัวจังหวัดไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๑๐๓๙ (ถนนิายล าปาง  - ห้างฉัตร) 
เป็นระยะทางประมาณ  ๑๗  กิโลเมตร  และห่างจากท่ีว่าการอ าเาอห้างฉัตร  ประมาณ  ๔  กิโลเมตร 

เนื้อที่  
    เทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเาอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง มีเนืนอที่รวมทันงิินนประมาณ 

๒.๕ ตารางกิโลเมตร หรือ ๑,๕๖๗ ไร่ ครอบคลุมพืนนที่ ๔ หมู่บ้านของต าบลห้างฉัตร ได้แก่ พืนนที ่                
บ้านห้างฉัตรใต้ หมู่ที่ ๑  บ้านห้างฉัตรเหนือ หมู่ที่ ๒ บ้านแพะดอนิัก หมู่ที่ ๕ บางิ่วน และบ้านขาม
แดง หมู่ที ่๖ บางิ่วน  

ห้างฉัตร (ค าเมือง: ค าอธิบาย: Lanna-Hang Chat.png) เป็นอ าเาอหนึ่งของจังหวัด
ล าปาง เดิมชื่อว่า “อ าเาอหางิัตว์” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “ห้างฉัตร” ในปี พ.ศ. 2452 เป็นอ าเาอที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นหลายแห่ง เช่น ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตลาดทุ่งเกวียน เป็นต้น 

ประวัติ 
ห้างฉัตร เป็นอ าเาอท่ีมีความเจริญตันงแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีต านานเล่าว่า เมื่อพระนาง

จามเทวีเิด็จมาิร้างวัดพระธาตุล าปางหลวง ได้ใช้เิ้นทางห้างฉัตรเป็นทางติดต่อ เมื่อเดินทางถึงห้วย             
แม่ตาลได้หยุดพักพลที่นีน  บรรดาชาวเมืองจึงตกแต่งที่ประดับด้วยราชวัตรฉัตรอันงดงาม าายหลัง                 
ที่แห่งนันนได้เป็นเมืองขึนนมา จึงเรียกว่าเมืองนันนว่า “เมืองห้างฉัตร” แต่ต่อมาชาวบ้านออกเิียงเพีนยนเป็น           
“หางิัตว์” เมื่อตันงเป็นอ าเาอจึงเรียกว่า อ าเาอหางิัตว์[1] จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2483 ทางราชการ              
จึงประกาศเปลี่ยนนามอ าเาอนีนเป็น “อ าเาอห้างฉัตร” เพ่ือให้ถูกต้องตามความหมายเดิม 

สถำนที่ส ำคัญ 
·ศูนย์อนุรักษ์ช้ำงไทย ย้ายมาจากศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหละ อ าเาองาว จังหวัด

ล าปาง  แต่ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่อาณาบริเวณิวนป่าทุ่งเกวียน และเป็นที่ตันงของิถาบันคชบาลแห่งชาติ
และโรงพยาบาลช้าง  ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เป็นิถานที่ฝึกฝนช้างให้มีความิามารถเหมือนมนุษย์                 
เช่น ิามารถเล่นดนตรี  กีฬา วาดรูปได ้อีกทันงยังได้มีการแิดงโชว์ความิามารถของช้าง เป็นที่ประทับใจ
ของชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมเป็นอันมาก 
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·ตลำดทุ่งเกวียน  เป็นตลาดิินค้าพืนนเมือง มีิินค้าพืนนเมืองในท้องถิ่นทันงอ าเาอ              
ห้างฉัตรและต่างถ่ินในาาคเหนือมาวางขาย ไม่ว่าจะเป็นของกิน ของใช้ เิืนอผ้า ของฝากของที่ระลึกต่าง ๆ 
อดีตตลาดทุ่งเกวียนเป็นตลาดค้าขายของป่าหรือิัตว์ป่า  แต่ปัจจุบันได้วางขายิินค้าหนึ่งต าบล                
หนึ่งผลิตาัณฑ์ของจังหวัดล าปางไว้ทุกชนิด 

·สถำนีรถไฟห้ำงฉัตร เป็นิถานีรถไฟชันน 3 ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ตันงอยู่              
ในเขตต าบลห้างฉัตร 

ลักษณะท่ีตั้ง 
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร  ตันงอยู่ในเขตอ าเาอห้างฉัตร เลขที่ 314 หมู่ที่ 1 

ถนนจามเทวี  ต าบลห้างฉัตร  อ าเาอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง   
ภูมิประเทศ 
บริเวณที่ตันงของชุมชนเทศบาลต าบลห้างฉัตร   มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มระดับความิูง

จากระดับนน าทะเล ประมาณ  250 – 300  เมตร  ชุมชนจะอาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณ  ฟากถนนิาย         
ล าปาง  –  ห้างฉัตร (ถนนิายจามเทวี) และถนน ิายเกาะคา  - ห้างฉัตร  โดยเฉพาะถนนิายจามเทวี      
ซึ่งเป็นถนนิายหลักของชุมชน ประกอบด้วยย่าน พาณิชยกรรม และิถานที่ราชการ 

อำณำเขต 
ทิศเหนือ                   ติดต่อกับ           บ้านแม่ฮาว 
ทิศใต้                         ติดต่อกับ                   บ้านแพะดอนิัก 
ทิศตะวันออก                ติดต่อกับ                   บ้านขามแดง 
ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ                   ล าห้วยแม่ตาล 
จ ำนวนหมู่บ้ำน 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร มีจ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ 1  บ้านห้างฉัตรใต้ 
หมู่ 2  บ้านห้างฉัตรเหนือ  
หมู่ 5  บ้านแพะดอนิัก  (บางิ่วน)  
หมู่ 6  บ้านขามแดง  (บางิ่วน) 

ท้องถิ่นอื่นในต ำบล 
        จ านวนเทศบาล              - แห่ง 
          จ านวนิุขาาิบาล                     - แห่ง 
ประชำกร 
           ต าบลห้างฉัตร มีประชากรทันงิินน 2,821 คน แยกเป็น 
                             - ชาย    1,264  คน 
                             - หญิง   1,557  คน 
          (ข้อมูล ณ 4 ิิงหาคม 2563) 

 
 

 
 
   

   



 

 
 

           ๕ 
2.2 ด้านการบริหารงานบุคคล 

ข้อมูลจ านวนบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม  2563  ที่มา :  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
   พนักงานเทศบาล 

(คน) 
ลูกจ้างประจ า 

(คน) 

พนักงานจ้างตาม
ภารกจิ 
(คน) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
(คน) 

รวม
ทั้งสิ้น 
(คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

ปลัดเทศบาล /  
รองปลัดเทศบาล 

2 0 2 - - - - - - - - - 2 

ส านักปลดัเทศบาล 5 5 10 1 0 1 3 3 6 6 1 7 24 

กองคลัง 0 4 4 0 1 1 0 2 2 1 0 1 8 

กองช่าง 2 1 3 0 0 0 4 1 5 1 2 3 11 

หน่วยตรวจสอบภายใน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

สถานธนานุบาล 2 3 5 - - - - - - - - - 5 

รวมท้ังสิ้น 11 13 24 1 1 2 7 6 13 8 3 11 50 
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บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

3.1  หลักเกณฑ์และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผน 

การจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

พ.ศ. ๒๕๔๖                
มาตรา  ๑๑  ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มี

ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้ง ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์                   
ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม                            
พระราชกฤษฎีกานี้ 

2. ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าปาง เรื่ อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545  

ข้อ 299 ที่ก าหนดไว้ว่า “ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล                   
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ                     
ในต าแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดตามกรอบของแผนแม่บท          
การพัฒนาพนักงานเทศบาลที่ ก.ท. ก าหนด โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล                    
มีระยะเวลา 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 
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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               
โดยก 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.                
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจ าเป็น                 
ความเหมาะสม ดังนี้ 

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

ระยะเวลาด าเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องก าหนดให้ เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา วิธีการพัฒนา และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 

ข้อ 306 งบประมาณในการด าเนินการพัฒนาเทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับ
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจน แน่นอน เพ่ือให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 307 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเทศบาลต้องจัดให้มีระบบการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของการ
พัฒนา ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 
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ข้อ 308 ให้เทศบาลจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตามข้อ 299 แล้วเสนอ
ให้ 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 าบลห้างฉัตร  
  วิสัยทัศน์ 

“มุ่งพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน  ภายใต้การบริหารจัดการ 
ที่มีธรรมาภิบาล” 

พันธกิจ 
             ๑. พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบการบริการ การสาธารณูปโภค                          
การสาธารณูปการ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพ้ืนที่ 
                ๒. รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 
              ๓. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
               ๔. ส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
                ๕. ส่งเสริมการพัฒนาและการสังคมสงเคราะห์สตรี คนชรา คนพิการผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 
                ๖. พัฒนา ปรับปรุง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง 
                ๘. อนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                ๙. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชน 
                ๑๐. ส่งเสริมและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ และตลาด 
                ๑๑. การจัดท าผังเมืองรวม 
               ๑๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง             
ในการด าเนินชีวิต 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา              
              ๑. ก่อสร้างปรับปรุงถนน  ทางเดินเท้า  ทางระบายน้ า  ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบ
บริการน้ าประปาให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตเทศบาล 
              ๒. สภาพบ้านเรือนมีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

๓. รักษาศิลปะ จารีต ประเพณ ีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ตลอดไป 
              ๔. ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ 
             ๕. คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการสงเคราะห์ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
              ๖. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ พ้ืนฟ ู
              ๗. ประชาชนมีขีดความสามารถในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและ
ครอบครัว 
              ๘. เด็กเล็กได้รับการพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา พัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย 
เพ่ือให้มีความพร้อมที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
             ๙. มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ 
            ๑๐. มีการประกาศบังคับใช้ผังเมืองรวมห้างฉัตร 
            ๑๑. ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต 
                   ยุทธศาสตร์องค์กร แบ่งออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  กลยุทธ์ 

1.การก่อสร้าง การปรับปรุง การบ ารุงรักษาถนน สะพาน และการบ ารุงสายทางอ่ืน 
2.การพัฒนาด้านแหล่งน้ าเพ่ือการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
3.การไฟฟ้าสาธารณะ 
4.การผังเมือง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ 

1.การสร้างจิตส านึกและความตระหนักของประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
2.การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกัน การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาสังคม/ชุมชน 
  กลยุทธ์ 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การพัฒนาคุณภาพประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัยให้ได้รับ
บริการสาธารณะที่เหมาะสม 
2.การศึกษา 
3.การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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4.การป้องกัน  การรักษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
5.การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  กลยุทธ์ 

1.การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
2.การส่งเสริมการใช้สินค้าท้องถิ่นและการตลาด 
3.การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร 
  กลยุทธ์ 

1.การพัฒนาบุคลากร 
2.การพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน                                                                                              

 
4.๒ วิสัยทัศน์การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

“บุคลากรคุณภาพ” 
(คุณภาพระบบพัฒนาบุคลากร คุณภาพผลงาน คุณภาพชีวิตบุคลากร) 

เทศบาลต าบลห้างฉัตรเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบกลไกพัฒนาบุคลากรทุกระดับ               
ให้มีสมรรถนะสูง มีความเป็นมืออาชีพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง  

มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและ                    

ไดม้าตรฐาน 
2. สร้างผู้น าในทุกระดับให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนองค์กร                     

เพ่ือไปสู่องค์กรที่มสีมรรถนะสูง 
3. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  และความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากร         

ทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล จิตส านึกสาธารณะและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
5. พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างาน และคุณภาพชีวิตที่ดีในการท างาน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

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

1. พัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้ยุติธรรม โปร่งใส และ
     ตรวจสอบได ้

2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
3. พัฒนาระบบการรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ (ความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ)  ภายใต้แนวทางการพัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้ 

1. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะเพ่ือน าไปสู่ความเป็นมืออาชีพ (ส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ เช่น การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร) 

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 าหนดแผนงานและโครงการ            

เพ่ือรองรับการน าสู่ภาคปฏิบัติไว้อย่างครอบคลุม  
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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 าบลห้างฉัตร  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  เพ่ือจะได้พัฒนาปรับปรุง              
ให้เหมาะสม  ต้องเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรทั้งที่ควรปรับเปลี่ยน  และสนับสนุนจริงจังเพ่ิมขึ้น  เพ่ือสร้าง
องค์กรให้มีความเข้มแข็ง  รวมตลอดถึง  โครงสร้างการจัดระบบงาน และก าลังคน  (รวมถึงระบบการ
บริหารการจัดการภายในด้วย) ว่าเหมาะสมเพียงใด  ในสภาวะแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไป   
 5.1.5)  สรุปและจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ด าเนินการศึกษา ก าหนดและพัฒนาหลักสูตรการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โดยรวบรวมข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่ด าเนินการ          
ในปัจจุบัน และประเมิน ความต้องการการฝึกอบรมและพัฒนาของบุคลากรส่วนท้องถิ่น เพ่ือก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย แนวทางการฝึกอบรม หลักสูตร แนวทางการฝึกอบรม การติดตามประเมินผลการ
ฝึกอบรมและพัฒนา ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   
 5.1.6)  เสนอแผนพัฒนาบุคลากร  ขอความเห็นชอบต่อ ก.ท.จ. ล าปาง เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
 5.1.7) ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 

5.2 การส ารวจความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากร 
  การส ารวจความคิดเห็นในการพัฒนาบุคลากรของ เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ของเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
ประจ าปีงบประมาณ 2564-2566 โดยมีการแจกแบบส ารวจการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตร ปีงบประมาณ 2563 ให้พนักงานสังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร จ านวน 56 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  
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ส่วนที่ 2  :  ความพึงพอใจต่อการได้รับการพัฒนาบุคลากร 
  1. ท่านได้รับการฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
  2. ท่านได้รับการสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน 
  3. ท่านได้เข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรจัดเอง 
  4. เทศบาลต าบลห้างฉัตรได้ส่งท่านไปอบรมกับหน่วยงานอื่น 
  5. ท่านได้รับการฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
  6.ท่านได้รับการฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  7.ท่านได้รับการฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
  8.ท่านได้รับการฝึกทักษะในการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน 
  9.ระบบการติดตามการพัฒนาบุคลากร 

 ส่วนที่ 3  :  ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
 1.การฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 2.การสอนงานและแนะน าวิธีการปฏิบัติงาน 
 3.การเข้าร่วมฝึกอบรมและศึกษาดูงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตร จัดเอง 
 4.ความต้องการอบรมกับหน่วยงานอื่น 
 5.การฝึกอบรมหลักและระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ 
 6.การฝึกอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 7.การฝึกอบรมปฐมนิเทศก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ 
 8.การฝึกทกัษะในการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน 
 9.การติดตามการพัฒนาบุคลากร 
ส่วนที่ 4  :  ปัญหาอุปสรรคในการเข้ารับการพัฒนาบุคลากรของท่าน  
ส่วนที่ 5  :  ข้อเสนอแนะ  

5.3 แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
การวิ เคราะห์ประเด็นปัญหา ความต้องการและแนวทางพัฒนาในการจัดท า

แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลห้างฉัตร  จากการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลการ
เพ่ือระดมความคิดเห็นในการจัดท าแผนพัฒนาพนักงาน เทศบาลต าบลห้างฉัตร สามารถสรุปข้อมูลที่ได้
จากการประชุมและสัมภาษณ์ถึงประเด็นปัญหาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกของ
บุคลากร รวมถึงแนวทางการพัฒนา ได้ดังนี้ 

 
5.3.1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อม

ภายในของบุคลากรเทศบาลต าบลห้างฉัตร โดยมุ่งทราบถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน โดยสรุปได้ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strength) 
 (1)  บุคลากรระดับบริหารมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการท างาน

ค่อนข้างสูง 
 (2)  มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี สุขภาพอ่อนน้อม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 (3)  มีความขยันและอดทน 
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 (4)  เป็นคนรุ่นใหม่ ที่มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวเพ่ือรองรับการ 
        เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
  (5)  บุคลากรภายในองค์กรส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาค่อนข้างสูง คือ ระดับปริญญา
        ตรีและปริญญาโท 
  (6)  มีงบประมาณ  เพียงพอ  ในการพัฒนา 
  (7)  มีนโยบายส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากร 
  (8)  องค์กรมีการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ 
  (9)  บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างานจึงมีความพร้อม 
  (10)  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ 

จุดอ่อน (Weakness) 
  (1)  พนักงานของเทศบาลต าบลห้างฉัตรยังถูกยึดโยงด้วยเรื่องของการเมือง/ 
        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 าแหน่งและขาดความรู้พื้นฐาน                        
          ในสายงาน/ต าแหน่งของตน 



 

 
 

15 
  (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 าบลห้างฉัตร 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 
เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก และครู ส่งผลต่อการพัฒนาครูภายในโรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความรู้มากยิ่งข้ึน 

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

ในทุกด้าน 
(10) ระเบียบกฎหมายเปิดโอกาสในการพัฒนาและเลื่อนระดับให้สูงขึ้น 
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อุปสรรค (Threat) 

(1) การแทรกแซงของนักการเมืองท้องถิ่นในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(2) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองที่รวดเร็ว ท าให้การพัฒนา

พนักงาน/บุคลากรไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(3) ข้อจ ากัดในด้านการก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการปรับ                  

ให้ตรงกับอัตราก าลัง 
(4) ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจล่าช้า 
(5) ภาระค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารบุคคลตามระเบียบท าให้เป็นอุปสรรคในการ             

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

 
 5.3.3)  แนวทางการพัฒนาบุคลากร  มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรมตามสายงานเพ่ือความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ  ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผล  โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลห้างฉัตร  ประจ าปี  2564 - 2566 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
แผนยุทธศำสตร์พัฒนำพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร พ.ศ. 2564 - 2566 

 
วิสัยทัศน์   : บุคลำกรคุณภำพ  (คุณภำพระบบพัฒนำบุคลำกร คุณภำพผลงำน คุณภำพชีวิตบุคลำกร) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1: ยุทธศาิตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลทันงระบบ (ิรรหา พัฒนา และรักษา) 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทำงพัฒนำ โครงกำร 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินงำน หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
เพ่ือิ่งเิริมกิจกรรมและ
กระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่ครอบคลุมทันงระบบ 
อย่างโปร่งใิ และตรวจิอบได้ 
อันประกอบด้วย การิรรหา 
การพัฒนา และการรักษาไว้           
ซึ่งทรัพยากรบุคคลให้คงอยู่
อย่างมีศักยาาพิูงิุด  
 

    1. ระดับความิ าเร็จของ
การจัดท าแผนอัตราก าลั ง          
ที่ เ หมาะิมของ เทศบาล
ต าบลห้างฉัตร 
 2. ระดับความิ าเร็จของ
การจัดท าแผนทางเดินิาย
อาชีพของทุกิายงานใน 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร 

    1. พัฒนากระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทันง
ระบบให้ยุติธรรม โปร่งใิ 
และตรวจิอบได้ 
 2. ิ่งเิริมและพัฒนา
กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับ 
 3. พัฒนาระบบการ
รักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรบุคคล 
  
 

 1. โครงการจัดท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาล
ต าบลห้ า งฉั ต ร  ประจ า ปี
งบประมาณ 2564 - 2566   
 2. โครงการฝึกอบรม
การจัดทําแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (ผลสัมฤทธิ์ของ
งานและพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ)            
โดยการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ต้องมีหลักฐาน
และตัวชีนวัดความิ าเร็จที่
ชัดเจน 
 3. โครงการจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร

   งานการเจ้าหน้าที่ 
ิ านักปลัดเทศบาล 
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ทรัพยากรบุคคล   
 

แผนยุทธศำสตร์พัฒนำพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร พ.ศ. 2564 - 2566 
 

วิสัยทัศน์   : บุคลำกรคุณภำพ  (คุณภำพระบบพัฒนำบุคลำกร คุณภำพผลงำน คุณภำพชีวิตบุคลำกร) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 : ยุทธศาิตร์การพัฒนาบุคลากรตามิมรรถนะ  (ความรู้  ทักษะ  ทัศนคติ) 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทำงพัฒนำ โครงกำร 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วยงำน

ผู้รับผิดชอบ 
2564 2565 2566 

เพ่ือพัฒนาขีดิมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดับให้มี
ความิามารถในการด าเนินงาน
เพ่ือรองรับการพัฒนาองค์กรที่
ครอบคลุมทุกด้าน 
 
 

     1. จ านวนวันที่บุคลากร
ได้รับการพัฒนาเฉลี่ยต่อคน
ต่อปี 
 2. ความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการพัฒนา
บุคลากรตามิมรรถนะ 

 1. ิ่งเิริมบุคลากรให้มี
ความรู้ ทักษะเพ่ือน าไปิู่
ความเป็นมืออาชีพ 
 2. ิร้างเิริมทัศนคติ 
ในการท างานเชิงบวกให้            
เพ่ิมมากขึนน 

 1. โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรตาม
สายงาน   
 - หลักสูตรการฝึกอบรม
ความรู้ในสายงานตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 
 - หลักิูตรเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
 
 

   งานการเจ้าหน้าที่ 
ิ านักปลัดเทศบาล 
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แผนยุทธศำสตร์พัฒนำพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร พ.ศ. 2564 - 2566 
 

วิสัยทัศน์   : บุคลำกรคุณภำพ  (คุณภำพระบบพัฒนำบุคลำกร คุณภำพผลงำน คุณภำพชีวิตบุคลำกร) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 : ยุทธศาิตร์การจัดการความรู้บุคลากรเพ่ือเพ่ิมิมรรถนะ  และินับินุนยุทธศาิตร์องค์กร 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทำงพัฒนำ โครงกำร 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินงำน หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
เพ่ือินับินุนให้เกิดการเรียนรู้
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
รวมทันงิ่งเิริมให้มีการแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวิาร 
ความรู้ (Development and 
Knowledge Management) 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ิมรรถนะที่จ าเป็นิ าหรับการ
บรรลุาารกิจและเป้าหมายของ
องค์กร 
 

 1. ร้อยละเฉลี่ยของ
บุคลากรของเทศบาลต าบล
ห้างฉัตรที่ผ่านการประเมิน
ิมรรถนะในระดับที่องค์กร
คาดหวัง 
   

 1. ิ่งเิริมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
กระบวนการมีิ่วนร่วมาายใน
องค์กร เพ่ือไปิู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
 2. พัฒนาิมรรถนะ
พนักงานให้มีความพร้อม            
ในการินับินุน ยุทธศาิตร์
พัฒนาองค์กร 
 
 
 

  1. โครงการพัฒนา
เทศบาลเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

   งานการเจ้าหน้าที่ 
ิ านักปลัดเทศบาล 
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แผนยุทธศำสตร์พัฒนำพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร พ.ศ. 2564 - 2566 
 

วิสัยทัศน์   : บุคลำกรคุณภำพ  (คุณภำพระบบพัฒนำบุคลำกร คุณภำพผลงำน คุณภำพชีวิตบุคลำกร) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 : ยุทธศาิตร์การเิริมิร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทำงพัฒนำ โครงกำร 
ระยะเวลำในกำร

ด ำเนินงำน หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
เพ่ือเิริมิร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ดี และเข้มแข็ง พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง หรือแรง
กระทบในทุกรูปแบบ 

 

 1. จ านวนวันต่อคนต่อปีท่ี
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการ
เิริมิร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 2. ร้อยละของความพึง
พอใจของบุคลากรต่อการ
ปฏิบัติงาน 
  
 
 

 1. เสริมสร้างค่านิยม             
ในวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแก่
บุคลากร 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการเป็น             
เจ้าบ้านที่ดี 

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

   งานการเจ้าหน้าที่ 
ิ านักปลัดเทศบาล 
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แผนยุทธศำสตร์พัฒนำพนักงำนเทศบำลต ำบลห้ำงฉัตร พ.ศ. 2564 - 2566 
 

วิสัยทัศน์   : บุคลำกรคุณภำพ  (คุณภำพระบบพัฒนำบุคลำกร คุณภำพผลงำน คุณภำพชีวิตบุคลำกร) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 : ยุทธศาิตร์การิ่งเิริมกระบวนการมีิ่วนร่วมและเครือข่ายการท างาน 
 

เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ ตัวช้ีวัด แนวทำงพัฒนำ โครงกำร ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน 

หน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบ 

2564 2565 2566 
เพ่ือิ่งเิริม ผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือ และประิานงาน
ช่วยเหลือกันระหว่างองค์กร 
กับหน่วยงานหรือาาคิ่วน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 1. ผลการิ ารวจ
าาพลักษณ์ของบุคลากรต่อ
ิังคมาายนอก 
 2. ระดับความิ าเร็จของ
การิร้างทีมประิิทธิาาพของ
เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
  
  
 

 1. การิ่งเิริมให้องค์กร
ได้เป็นที่รู้จักแก่ิังคม ชุมชน 
ในแง่มุมต่างๆ 
 2. ิ่งเิริมการิร้าง
เครือข่ายการท างานและการ
ิื่อิาราายในองค์กร 

 1. โครงการเิริมิร้าง
กระบวนการการจัดองค์กร 
 - หลักิูตร OD 
(Organize Development)  
 2. โครงการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กร 

   งานวิเคราะห์
นโยบาย 
และแผน             

ิ านักปลัดเทศบาล 
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