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  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔-
๒๕๖๖   ได้จัดทำขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงาน
เทศบาล อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามประกาศ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  
รวมแก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด ๑๔  ส่วนที่ ๔ 
 

  เทศบาลตำบลลำพาน  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผน 
การพัฒนาพนักงานเทศบาลทุกท่าน  ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วง 
ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลลำพาน   
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานของเทศบาล  เพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม 
และจริยธรรม  อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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๑.  กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล     ๑  
 
๒.  วิสัยทัศน์ หลักการ พันธกิจ และเป้าประสงค์การพัฒนาพนักงานเทศบาล     ๓ 
 
๓.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล       ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล 

 
๑. กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 
 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลลำพาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๖ กำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการกำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้  
          1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประกอบด้วย วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติ
ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้  วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  อันได้แก่การมี
เอกสาร อธิปไตย และบูรณาภาพแห่งเขตอำนาจ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง  ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การ
ดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
เจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
   แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ประกอบด้วย 

     1. ด้านความม่ันคง 
  2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  เป็นหลักการพัฒนา

ประเทศที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” 
“หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  และ “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 
 
 



๒ 
 
 

4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและ

ยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ     

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

การพัฒนาพนักงานเทศบาลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  
บทบาท  ภารกิจ  และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิด
ความคุ้มค่า  ข้อ ๔ พัฒนาบุคลากรและปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โดย 

๑) กำหนดให้ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีความสำคัญสูงกับการพัฒนาประเทศในวงกว้าง
หรือมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ให้สามารถสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาบริหารราชการได้  

๒) สรรหาคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการ โดยให้
คำนึงถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

๓) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาทดแทนกำลังคนภาครัฐ ควบคู่กับการศึกษาแนวทางการจ้าง
งานผู้เกษียณอายุราชการอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับสภาวะการคลังของประเทศ 

๔) วางระบบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในส่วน
ราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ และองค์กรอิสระ ให้เหมาะสมตามลักษณะงาน ความเชี่ยวชาญสมรรถนะ 
ความสลับซับซ้อนของงาน และสอดคล้องกับกลไกตลาด 

๕) กำหนดมาตรการและวิธีการในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ การพิจารณาบำเหน็จ
ความชอบหรือการลงโทษ และการพิทักษ์ความเป็นธรรม ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และมีความเป็น
กลางทางการเมือง โดยยึดหลักคุณธรรมและความรู้ความสามารถ 

๖) พัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับให้ได้รับความรู้ ความสามารถให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้นำ และการปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานัก
บริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่างแท้จริง รวมทั้งให้มีการ
ประเมินความคุ้มค่าและประสิทธิภาพในการพัฒนาข้าราชการในมิติต่างๆ 

๗) วางระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการในภาครัฐทั้งในส่วนข้าราชการประจำและบุคลากร
จากภายนอกที่ผ่านการสรรหาเข้ามาดำรงตำแหน่งระดับสูงได้อย่างจริงจังมากข้ึน โดยให้สามารถวัดผลลัพธ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพละเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

 
 
 
 



๓ 
 

 
 ๑.๓. วาระแห่งชาติด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ มุ่งเน้นสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับองค์การและระดับบุคคลด้านคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อผลักดันให้เกิดองค์การสุจริตธรรมที่มีศักดิ์ศรีในภาคราชการทุกระดับใน 
วงกว้าง 
 ๑.๔  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดเป้าหมายเชิงนโยบายให้
ระบบการบริหารงานภาครัฐ สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนรวมทั้งยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานและธรรมาภิบาลให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
 ๑.๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติ
เรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งได้แก่ การบริหารราชการที่ทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผล
สัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิน
ความจำเป็น ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 
 ๑.๖  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติไว้ว่า ให้มีการกระจายภารกิจและอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น ดังนั้น พนักงาน
เทศบาลต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ๑.๗  วสิัยทัศน์ของเทศบาลตำบลลำพาน “เกษตรก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  สังคมภายในน่าอยู่  
ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรม นำประชาสู่อาเซียน” ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลลำพาน  ประกอบด้วย  
๕  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข การศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณี 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
๒.  วิสัยทัศน์ หลักการ พันธกิจและเป้าประสงค์การพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 
 วิสัยทัศน์ 
  บุคลากรเทศบาลตำบลลำพาน  ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีค่านิยมสร้างสรรค์ มีสมรรถนะใน
การปฏิบัติราชการอย่างมืออาชีพ 
 
 หลักการ 
  เสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพชีวิต มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐแลละประโยชน์สุขของประชาชน 
 



๔ 
 
 
 พันธกิจการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  ๑. เสริมสร้างพัฒนาผู้นำและบุคลากรทุกระดับตามสมรรถนะ และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
  ๒. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และมีค่านิยมสร้างสรรค์ในเรื่องการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
  ๓. พัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลลำพาน ให้เกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ
ชุมชน 
 

คุณลักษณะของบุคลากรที่เทศบาลตำบลลำพานพึงประสงค์ 
  ๑. มีสมรรถนะการปฏิบัติงาน และสมรรถนะการดำรงชีวิต 
  ๒. มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีศักยภาพสูงสุด 
  ๓. มีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กำหนด 
  ๔. เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและเข้าถึงประชาชน 
 
 เป้าประสงค์ 
  ๑. เพื่อพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของข้าราชการทุกระดับให้ปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
  ๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลลำพาน ให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
  ๓. เพื่อกำหนดรูปแบบ แนวทาง เนื้อหาและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบล
ลำพานให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  ๔. เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้ของบุคลากรเพ่ือ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสมรรถนะการดำเนินงานต่างๆ 
 
๓.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 
 ผลจากการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลในกรอบของวิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาบุคลากร  
การสำรวจและการศึกษาความต้องการจากความจำเป็นของบุคลากรในเทศบาล นโยบายของผู้บริหารในการ
บริหารงานเทศบาล ประกอบกับข้อมูลจากการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ นำมากำหนดเป็นคุณลักษณะของบุคลากรเทศบาลที่พึงประสงค์และ
กำหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ๓  ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
ดังนี้ 
 
 
 
 



๕ 
 
 

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง  และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและพัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าหมาย  
๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะ

ประจำกลุ่มงานตามความจำเป็นและคุ้มค่า 
๒. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและ

เข้าถึงประชาชน 
ตัวช้ีวัด   
๑. จำนวนของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามความจำเป็น 
๒. จำนวนบุคลากรที่ได้รับทราบประมวลจริยธรรม 
 
แนวทางการปฏิบัติ 
๑. กำหนดสมรรถนะตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบและสมรรถนะของบุคลากรให้

สอดคล้องตามกลุ่มประเภทและระดับตำแหน่ง 
๒. ให้มีประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
๓. จัดทำกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
๔. พัฒนาบุคลากรให้รู้และเข้าใจกระแสโลกาภิวัฒน์ มีวิสัยทัศน์ทันสมัย และทันต่อความ

เปลี่ยนแปลงของโลก 
๕. ให้มกีิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรของหน่วยงาน เช่น การร่วม

กิจกรรมทางศาสนา  การร่วมทำความสะอาด เป็นต้น 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลของเทศบาลตำบลลำพาน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี  

        ความเชื่อมโยง 
                 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคน และสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
การเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 


