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คำนำ 
 

  แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖   ได้
จัดทำขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล อันจะทำ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่ ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  รวมแก้ไขเพ่ิมเติม  หมวด 
๑๔  ส่วนที่ ๔ 
 

  เทศบาลตำบลลำพาน  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  และผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลทุกท่าน  ที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลลำพาน  จะเป็นแนวทางในการพัฒนา
พนักงานของเทศบาล  เพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทำให้ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
      
              เทศบาลตำบลลำพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 

สารบญั 
                     หน้า 

 
ส่วนที่ ๑  บทนำ 
 ๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล       ๑ 
 ๑.๒  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล      ๑ 
ส่วนที่  ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลลำพาน 
 ๒.๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน        ๓ 
 ๒.๒  สภาพปัญหาของพ้ืนที่เทศบาลและความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาล ๘ 
 ๒.๓  ภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาล        ๙ 
 ๒.๔  ภารกิจหลักและภารกิจรองของเทศบาล     ๑๑ 
 ๒.๕  วิเคราะห์ศักยภาพพนักงานเทศบาล      ๑๒ 
 ๒.๖  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖)   ๑๓ 
 ๒.๗  การแบ่งส่วนราชการ       ๑๕ 
ส่วนที่  ๓  แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 ๓.๑  หลักการและเหตุผล        ๒๑ 
 ๓.๒  วัตถุประสงค์        ๒๑ 
 ๓.๓  หน่วยงานที่เสนอแผนและการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ๒๑ 
 ๓.๔  เป้าหมายการพัฒนา        ๒๒ 
 ๓.๕  หลักสูตรการพัฒนา        ๒๒ 
 ๓.๖  วธิีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา     ๒๒ 
 ๓.๗  แนวทางดำเนินกิจกรรมการพัฒนา      ๒๒ 
 ๓.๘  กรอบแนวคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร   ๒๓ 
 ๓.๙  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา      ๒๘ 
 ๓.๑๐  การติดตามและประเมินผล       ๒๘ 
  
ภาคผนวก  

- สำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

- รายงานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
 

 
 



  
 

๑ 
 ส่วนที่  ๑ 

บทนำ 
 

๑.๑  ลักษณะของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 

  การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทัศนคติท่ีดี  คุณธรรมและ
จริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในการจัดทำแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล  ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานที่ ก.ท. กำหนด  โดยให้กำหนดเป็น
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา  ๓  ปี  ตามรอบของแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี ของพนักงานเทศบาล
นั้น 
 
๑.๒  ขอบเขตและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล   
 
  ๑.๒.๑  หลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนพัฒนาเป็นการหาความจำเป็นในการพัฒนา
พนักงานเทศบาล  การศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาพนักงานเทศบาลตำแหน่งต่าง ๆ ทั้งใน
ฐานะบุคคล  และฐานะตำแหน่งตามที่กำหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากำลังของเทศบาล  ตลอดทั้งความรู้
ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้าน
การบริหาร และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  ๑.๒.๒  เป้าหมายในการพัฒนาพนักงานเทศบาล   ต้องกำหนดให้มีความชัดเจน  และ
ครอบคลุมพนักงานเทศบาลทุกคน  และตำแหน่งตามแผนอัตรากำลังของเทศบาลทุกตำแหน่ง  โดยกำหนดให้
พนักงานเทศบาลได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่งภายในรอบระยะเวลา  ๓ ปี ของแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 
  ๑.๒.๓  หลักสูตรการพัฒนา  สำหรับพนักงานเทศบาลแต่ละตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร  ดังนี้ 
   (๑)  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
   (๒)  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
   (๓)  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
   (๔)  หลักสูตรด้านการบริหาร 
   (๕)  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๑.๒.๔  วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ให้เทศบาลดำเนินการเองหรืออาจมอบหมาย
สำนักงาน ก.ท.จ. หรือผู้ที่เหมาะสมดำเนินการ  หรือดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ก.ท.จ. ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่น โดยวิธีการสัมมนาวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความจำเป็นความเหมาะสม  ดังนี้ 
   (๑)  การปฐมนิเทศ 
   (๒)  การฝึกอบรม 
   (๓)  การศึกษา  หรือดูงาน 

(๔)  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
   (๕)  การสอนงาน  การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 
   ระยะเวลาดำเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ต้องกำหนดให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  และหลักสูตรการพัฒนาแต่ละหลักสูตร 



  
 

 
๒ 

 
  ๑.๒.๕  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาเทศบาลต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนา
พนักงานเทศบาล ตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลอย่างชัดเจน  แน่นอน  เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๑.๒.๖  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือให้ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนา  ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  และผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ๑.๒.๗  ให้เทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  แล้วให้ ก.ท.จ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
  ในการพิจารณาให้ ก.ท.จ.  พิจารณาถึงความจำเป็นในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการ
พัฒนา  หลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนางบประมาณท่ีเทศบาลจัดสรรสำหรับการ
พัฒนา  เมื่อ  ก.ท.จ.  พิจารณามีมติเห็นชอบแล้วให้เทศบาลประกาศใช้บังคับเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลต่อไป 
  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการใช้แผนการพัฒนาเทศบาล  ๓  ปี ให้เทศบาลดำเนินการจัดทำ
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เป็นระยะเวลา  ๓  ปี  ในรอบถัดไป  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผน
อัตรากำลังพนักงานเทศบาลด้วย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

๓ 
 

ส่วนที่  ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

๒.๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๒.๑.๑  ขนาดและท่ีตั้ง 

เทศบาลตำบลลำพาน  ตั้งอยู่ที่เลขท่ี  ๔๐  หมู่ที่  ๕  ตำบลลำพาน  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์   จังหวัด
กาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์ ๔๖๐๐๐  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์  ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ๘ กิโลเมตร  มีเนื้อท่ีทั้งหมด  ๔๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๒๕,๖๕๗ ไร่ มีอาณาเขต
ติดกับตำบลข้างเคียง  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ  จรดเขตเทศบาลตำบลบึงวิชัยและเทศบาลตำบลบัวบาน 
 ทิศใต ้  จรดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และเทศบาลตำบลหลุบ 
 ทิศตะวันออก จรดเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์และเทศบาลตำบลโพนทอง   

 ทิศตะวันตก   จรดเขตเทศบาลตำบลบัวบานและองค์การบริหารส่วนตำบลดอนสมบูรณ์ 

 

๒.๑.๒  การเมืองการปกครอง 

 เทศบาลตำบลลำพาน  แบ่งเขตการปกครองเป็น ๒ เขต   มีทั้งหมด ๑๖  หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภา
เทศบาลตำบลลำพาน  ทั้งสิ้น  ๑๒  คน  การปกครองเทศบาลตำบลลำพาน  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๑๖  
หมู่บ้าน  คือ 

หมู่ที่  ๑   บ้านท่าอุดม     
หมู่ที่  ๒   บ้านวังเกาะเหล็ก      
หมู่ที่  ๓   บ้านฝายแตก     
หมู่ที่  ๔   บ้านกุดอ้อ              
หมู่ที่  ๕   บ้านวังยูง        
หมู่ที่  ๖   บ้านโนนแพง      
หมู่ที่  ๗  บ้านท่าแสง     
หมู่ที่  ๘  บ้านท่าสินธุ์     
หมู่ที่  ๙  บ้านท่าสีดา     
หมู่ที่  ๑๐  บ้านดงเมือง     
หมู่ที่  ๑๑  บ้านหนองทุ่ม         
หมู่ที่  ๑๒  บ้านโคกคอน     
หมู่ที่  ๑๓  บ้านดงเมือง     
 
 
 



  
 

๔ 
 
 
หมู่ที่  ๑๔  บ้านน้อยดอนกระต่าย   
หมู่ที่  ๑๕  บ้านโนนยาง     
หมู่ที่  ๑๖  บ้านทุ่งสว่าง         

๒.๑.๓  สภาพทางสังคม 

ประชากร 

เทศบาลตำบลลำพาน  มีประชากรทั้งสิ้น ๙,๒๐๑ คน แยกเปน็ชาย  ๔,๔๗๓  คน  หญิง  ๔,๗๒๘   คน    หมู่บ้าน
ทีม่ีประชากรมากที่สุด  ได้แก่ บ้านกุดอ้อ หมู่ที่ ๔  หมู่บ้านทีม่ีประชากรน้อยที่สุด  ได้แก่  บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่  ๑๑   (ข้อมูล
ตามทะเบียนราษฎร์  ณ  เดือนเมษายน  ๒๕๖๓) 

ครัวเรือน 

เทศบาลตำบลลำพาน  มีจำนวนครัวเรือน  ทั้งสิ้น   ๒,๙๑๘  ครัวเรือน   (หมู่บ้านที่มจีำนวนครัวเรือนมากที่สุด  
ได้แก่  บ้านทุ่งสว่าง  หมู่ที่  ๑๖   หมู่บ้านที่มจีำนวนครัวเรือนน้อยที่สุด  ได้แก่   บ้านหนองทุ่ม  หมู่ที่  ๑๑ ข้อมูลตามทะเบียน
ราษฎร์  ณ  เดือนเมษายน  ๒๕๖๓)  

การศึกษา 

การศึกษาภาคบังคับ  ได้ขยายไปทั่วถึงทั้งเทศบาลตำบล  โดยในเขตเทศบาลมีโรงเรียน
ประถมศึกษา  จำนวน  ๔ แห่ง  ดังนี้ 

-  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน  (ขยายโอกาสถึง ม.๓) 
-  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 
-  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 
-  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 
 

การศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลลำพานนับถือศาสนาพุทธ  มีวัด  จำนวน  ๑๔  วดั  
ดังนี้ 

-  วัดป่าสามัคคีธรรม   หมู่ที่  ๑  -  วัดอโนมานที  หมู่ที่  ๒ 
-  วัดสะอาดไชยศรี  หมู่ที่  ๓  -  วัดป่าอุดมชัยฝายแตก  หมู่ที่  ๓ 
-  วัดเกาะแก้วพิสดาร  หมู่ที่  ๔  -  วัดสุวรรณวารี  หมู่ที่  ๕ 
-  วัดป่าแดนนาบุญ  หมู่ที่  ๕  -  วัดคลองรังสิตตราราม  หมู่ที่  ๗ 
-  วัดพุทธชุมท่าสินธุ์ท่าสีดาราม  หมู่ที่  ๘ -  วัดป่าอริยเมริยาราม  หมู่ที่  ๑๑ 
-  วัดทุ่งศรีมงคล  หมู่ที่  ๑๒  -  วัดป่ามัชฌิมาวาส  หมู่ที่  ๑๓ 
-  วัดโนนแพงธรรมาราม  หมู่ที่ ๖   -   วัดเฉลิมเฉลิมทุ่งสว่าง   หมู่ที่  ๑๖ 

 

 



  
 

๕ 

 

การสาธารณสุข 

การดำเนินการด้านสาธารณสุข  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน  ๓  แห่ง และ
คลินิกพิเศษ ๑ แห่ง  รวมเป็น ๔ แห่ง  ที่ให้บริการในเขตเทศบาลตำบลลำพาน  ประกอบด้วย 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฝายแตก 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโนนแพง 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดงเมือง 
-  คลินิกพุทธบูชาวัดป่ามัชฌิมาวาส 

 

 ๒.๑.๔  รายรับรายจ่ายเทศบาลตำบลลำพาน 

  ๒.๑.๔.๑ รายรับของเทศบาลตำบลลำพาน 
 

รายรับ รับจริง รับจริง ประมาณการ 
หมาย
เหตุ 

  ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓  
  ๑. รายได้จัดเก็บเอง  ๓,๖๗๗,๒๓๖.๑๕ ๓,๖๗๗,๒๓๖.๑๕ ๓,๙๔๙,๐๐๐.๐๐  
     ๑.๑ หมวดภาษีอากร  ๑,๐๗๔,๘๙๕.๕๐ ๑,๑๒๙,๕๔๙.๙๖ ๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐  
        (๑)  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ๓๓๖,๔๗๙.๐๐ ๓๔๘,๔๗๖.๓๖ ๓๗๐,๐๐๐.๐๐  
        (๒)  ภาษีบำรุงท้องที่  ๖๗,๙๑๕.๕๐ ๖๔,๘๕๔.๖๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐  
        (๓)  ภาษีป้าย  ๖๗๐,๕๐๑.๐๐ ๗๑๖,๒๑๙.๐๐ ๗๐๐,๐๐๐.๐๐  
        (๔)  อากรการฆ่าสัตว์  ๐ ๐ ๐  
        (๕)  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๐ ๐   
     ๑.๒ หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต  ๒๙๓,๕๐๖.๒๐ ๒๖๗,๒๖๗.๔๓ ๒๘๐,๐๐๐.๐๐  
        (๑)  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต
การขายสุรา  ๓,๑๖๒.๐๐ ๐ ๓,๔๐๐.๐๐  
        (๒)  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาต
การพนัน ๐ ๐ ๐  
        (๓)  ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุม
อาคาร  ๓,๔๒๘.๒๐ ๑๓,๘๗๘.๕๐ ๓,๖๐๐.๐๐  
        (๔)  ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  ๒๓๓,๔๙๐.๐๐ ๒๒๕,๑๔๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐  
        (๕)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์  ๑,๖๘๐.๐๐ ๙๓๐.๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐  
        (๖)  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและ
ข้อบังคับท้องถิ่น ๐ ๐ ๐  
        (๗)  ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอย  ๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๘๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐  



  
 

๖ 
 

 
รายรับ รับจริง รับจริง ประมาณการ 

หมาย
เหตุ 

  ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓   
        (๘) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า
สำหรับกิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ ๑๑,๘๑๐.๐๐ ๗,๐๒๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐  
        (๙) ค่าปรับผิดสัญญา ๓๐,๗๐๖.๐๐ ๗,๐๓๘.๙๓ ๐  
        (๑๐) ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ ๑,๒๓๐.๐๐ ๑,๒๒๐.๐๐ ๐  
        (๑๑) ค่าใบอนุญาตขยายเสียง ๐ ๒๔๐.๐๐ ๐  
        (๑๒) ค่าปรับ พ.ร.บ.จราจร ๐ ๓,๐๐๐.๐๐ ๐  
      ๑.๓ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ๑๔๒,๘๘๘.๑๕ ๑๕๔,๓๔๕.๑๐ ๑๕๕,๐๐๐.๐๐  
         (๑)  ดอกเบี้ย  ๑๔๒,๘๘๘.๑๕ ๑๕๔,๓๔๕.๑๐ ๑๕๕,๐๐๐.๐๐  
      ๑.๔ หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์  ๑,๘๗๕,๙๒๙.๐๐ ๒,๑๑๔,๗๐๕.๐๐ ๒,๐๖๔,๐๐๐.๐๐  
            (๑)  รายได้จากสาธารณูปโภค
อ่ืนๆ  ๑,๘๗๕,๙๒๙.๐๐ ๒,๑๑๔,๗๐๕.๐๐ ๒,๐๖๔,๐๐๐.๐๐  
      ๑.๕ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  ๒๙๐,๐๑๗.๕๐ ๒๗๖,๗๐๐.๐๐ ๓๑๐,๐๐๐.๐๐  
            (๑)  ค่าขายแบบแปลน  ๐ ๐ ๐  
            (๒)  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  ๒๙๐,๐๑๗.๕๐ ๒๗๖,๗๐๐.๐๐ ๓๑๐,๐๐๐.๐๐  
      
      ๑.๖ หมวดรายได้จากทุน  ๐ ๐ ๐  
            (๑)  ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน  ๐ ๐ ๐  
      
  ๒.  ภาษีจัดสรร  ๒๔,๒๙๐,๓๐๖.๔๖ ๒๔,๒๔๐,๗๒๘.๕๗ ๒๖,๔๘๑,๐๐๐.๐๐  
            (๑)  ภาษีและค่าธรรมเนียม
รถยนต์  ๓๔๑,๖๔๒.๘๖ ๓๗๕,๖๓๔.๖๘ ๓๗๕,๐๐๐.๐๐  
            (๒)  ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.
กำหนดแผนฯ  ๑๑,๒๔๔,๘๑๓.๕๑ ๑๐,๕๔๙,๕๒๘.๑๖ ๑๒,๓๗๐,๐๐๐.๐๐  
            (๓)  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ๑ใน ๙ ๓,๑๑๗,๐๒๐.๗๔ ๓,๒๓๓,๓๔๓.๐๙ ๓,๔๒๙,๐๐๐.๐๐  
            (๔)  ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ๕๙,๓๕๔.๖๓ ๔๙,๕๑๒.๕๘ ๖๕,๐๐๐.๐๐  
            (๕)  ภาษีสุรา  ๐ ๐ ๐  
            (๖)  ภาษีสรรพสามิต  ๗,๓๘๕,๓๕๔.๗๗ ๘,๐๔๒,๕๑๖.๖๖ ๗,๙๗๐,๐๐๐.๐๐  
            (๗)  ค่าภาคหลวงแร่  ๖๘,๕๑๕.๘๙ ๖๑,๗๖๓.๑๕ ๗๕,๐๐๐.๐๐  
            (๘)  ค่าภาคหลวงปโิตรเลียม  ๔๕,๒๒๘.๐๖ ๓๖๕,๓๕๒.๒๕ ๔๗,๐๐๐.๐๐  
            (๙)  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน  ๒,๐๒๘,๓๗๖.๐๐ ๑,๕๖๓,๐๗๘.๐๐ ๒,๑๕๐,๐๐๐.๐๐  



  
 

๗ 
 
 

รายรับ รับจริง รับจริง ประมาณการ 
หมาย
เหตุ 

  ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓   
            (๑๐) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้
น้ำบาดาล ๐ ๐ 0  
     
  ๓.  เงินอุดหนุนทั่วไป  ๒๔,๘๐๐,๐๔๙.๐๐ ๒๖,๔๘๑,๔๕๔.๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
            (๑)  เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทำ ๒๔,๘๐๐,๐๔๙.๐๐ ๒๖,๔๘๑,๔๕๔.๐๐ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  
            (๒) เงินอุดหนุนทั่วไป
สนับสนุนเพื่อพัฒนาประเทศ ๐ ๐ ๐  

รวม ๕๒,๗๖๗,๕๙๑.๘๑ ๕๔,๖๖๔,๗๕๐.๐๖ ๕๕,๔๓๐,๐๐๐.๐๐  
 
  จะเห็นได้ว่ารายได้ของเทศบาลตำบลลำพาน จากการเปรียบเทียบข้อมูล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๖๑–๒๕๖๒  ในแต่ละปีจะมีรายได้เพ่ิมขึ้น  เพราะอันเนื่องมาจากการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้และการ
กระจายรายได้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๒.๑.๔.๒ รายจ่ายของเทศบาลตำบลลำพาน 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี  ๒๕๖๑ 

รายจ่ายจริง 
ปี  ๒๕๖๒ 

ประมาณการ 
ปี  ๒๕๖๓ 

จ่ายจากงบประมาณ    
          งบกลาง ๑๖,๔๙๐,๑๓๐.๙๒ ๑๘,๖๖๗,๘๙๙.๔๘ ๒๐,๓๙๑,๒๕๐.๐๐ 
          งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้าง
ประจำและค่าจ้างชั่วคราว) 

 
๑๓,๕๕๘,๒๔๘.๐๐ 

 
๑๕,๓๗๔,๔๙๔.๐๐ 

 
๑๗,๔๐๓,๖๒๐.๐๐ 

          งบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน  
ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

 
 

๑๑,๔๘๖,๐๑๖.๖๗ 

 
 

๑๑,๓๗๒,๖๔๕.๖๐ 

 
 

๑๔,๐๖๓,๒๓๐.๐๐ 
          งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

 
๙๐๗,๔๐๐.๐๐ 

 
๑,๖๘๙,๗๙๒.๐๐ 

 
๑,๕๐๔,๔๐๐.๐๐ 

          งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) ๑,๕๑๓,๒๗๑.๓๔ ๑,๖๓๓,๓๙๘.๗๘ ๒,๐๖๗,๕๐๐.๐๐ 
รวมจ่ายจากงบประมาณ ๔๓,๙๕๕,๐๖๖.๙๓ ๔๘,๗๓๘,๒๒๙.๘๖ ๕๕,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 



  
 

 ๘ 

 

จะเห็นได้ว่ารายจ่ายของเทศบาลตำบลลำพาน  จากการเปรียบเทียบตั้งแต่  ปี พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒   
มีอัตราการเพ่ิมขึ้น   เนื่องจากมีการพัฒนาในด้านต่าง  ๆ   เพ่ิมขึ้น   เช่น  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ด้านบุคลากร    เป็นต้น  
จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากขึ้น   

 

๒.๒  สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล 

                   เทศบาลตำบลลำพานเป็นเทศบาลขนาดกลาง แต่สภาพในความเป็นจริงเศรษฐกิจในภาพรวมใน
เขตเทศบาลเจริญเติบโตปานกลาง รายได้ของเทศบาลจึงอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าเทียบกับเทศบาลบางแห่ง ไม่ว่าจะเป็น
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ จำนวนประชากร ประมาณ ๙,๑๐๐-๙,๓๐๐ คน ซึ่งเมื่อประชากรมีมากปัญหาความ
ต้องการของประชาชนก็จะมีมากตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านขยะและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของชุมชน เทศบาลจึงจำเป็นต้องจัดหาบุคลากรเพ่ือรองรับและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับราษฎร  ปัญหาความ
ต้องการที่สำคัญของเทศบาลตำบลลำพาน แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  

            ๒.๒.๑   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                               (๑) การคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลลำพาน ปัจจุบันอัตราการขยายตัวและความ
เจริญของชุมชนมีมากนัก ความต้องการถนนหนทางสำหรับเป็นเส้นทางออกสู่แหล่งชุมชนและถนน สายหลัก
เพ่ิมข้ึนพอประมาณประกอบกับถนนบางแห่งชำรุดทำให้ไม่สะดวกในการสัญจรไปมา 
                           (๒) การไฟฟ้า ในเขตเทศบาลตำบลลำพานยังมีไฟฟ้าไม่เต็มทั้งพ้ืนที่จึงมีความ 
จำเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะให้ครบทุกจุด และต้องทำการปรับปรุง
ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายให้ใช้งานได้เป็นปกติ 
                      (๓) การประปา ในเขตเทศบาลตำบลลำพาน   มีระบบประปาหมู่บ้านในความ
รับผิดชอบ  ๖  แห่ง   เทศบาลจึงต้องบริหารจัดการการใช้ประปาให้มีประสิทธิภาพ  
            (๔) การสื่อสารและโทรคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลลำพานมีโทรศัพท์สาธารณะใช้ไม่
เพียงพอ 

          ๒.๒.๒  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    (๑)  ในเขตเทศบาลตำบลลำพาน มีปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน  เนื่องจากที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่ม 
มีลำน้ำพานไหลผ่าน มีคลองส่งน้ำสายใหญ่และคลองแยกซอย 
                          (๒) ปัญหาขยะมูลฝอย การรักษาความสะอาดถนนและทางเท้าสถานที่สาธารณะ ซึ่ง
ประชาชนบางส่วนยังไม่ทิ้งขยะลงในภาชนะท่ีเทศบาลจัดให้ และมามีคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
                ๒.๒.๓  ด้านสังคม  
                       (๑)  การสาธารณสุขและอนามัย  แม้ในเขตเทศบาลตำบลลำพาน ยังมีปัญหาการ 
แพร่ระบาดของโรคติดต่อบ้างเล็กน้อย เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเอดส์  แต่ก็ได้มีการเตรียมพร้อม
ในด้านการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดขึ้นได้อีก 

                  (๒) การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ในเขตเทศบาลตำบลลำพาน ยังมีปัญหา
ด้านปัญหาสังคมสงเคราะห์ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
 
 



  
 

๙ 
 

                        (๓) ด้านประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังมีความจำเป็นต้องได้รับการ
ส่งเสริมและการอนุรักษ์ไว้ให้กับชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป 
                (๔) ด้านการศึกษากีฬา และนันทนาการ ยังมีความจำเป็นต้องส่งเสริมการศึกษา
ให้กับเยาวชนได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีสนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ  ซึ่งในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 
                      ๒.๒.๔ ด้านการเมือง – การบริหาร 
                                 (๑) การให้บริการประชาชนเทศบาลตำบลลำพานยังมีปัญหาในการบริการประชาชน 
เนื่องจากบุคลากรที่มีอยู่อย่างจำกัด วัสดุครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ  บุคลากรยังขาด
ความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีงานที่ต้องรับการถ่ายโอนเป็นจำนวนมาก เช่น 
งานประปา  
                                 (๒) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลลำพาน มีประชากรจำนวน
มากขึ้น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

                        (๓) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลลำพาน 
ประชาชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมและสนใจในการปกครองตนเองมากข้ึน 
                  ๒.๒.๕ ด้านเศรษฐกิจ 
                                  (๑) รายได้ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำพาน   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ด้านเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน  
                                 (๒) การท่องเทีย่ว  ในเขตเทศบาลตำบลลำพานมีวัดจำนวน  ๑๔  วัด  โดยเฉพาะ 
วัดป่ามัชฌิมาวาส  เป็นสถานที่ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาทำบุญ   
 
 
๒.๓  ภารกิจ  อำนาจหน้าที่ของเทศบาล 

 
 เทศบาลตำบลลำพาน  วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลลำพานในด้าน ต่างๆ  ดังนี้                                           

                     ๒.๓.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
    (๑) ให้มีและบำรุงทางบกทางน้ำ  
                               (๒) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ                                   
    (๓) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
    (๔) การสาธารณูปการ 
     (๕) การจัดให้มีและการบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำและทางระบายน้ำ 
     (๖) การผังเมือง 
                           (๗) การควบคุมอาคาร 
                           (๘) การจัดให้มแีละควบคุมตลาด ท่าเทียบหรือ ท่าข้าม  และที่จอดรถ                           
                    ๒.๓.๒  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
    (๑) การจัดการศึกษา   
                      (๒) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ     
 



  
 

๑๐ 
                        
                           (๓) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและ 
ผู้ด้อยโอกาส                                      
                       (๔)  การรกัษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดิน  และที่สาธารณะ รวมทั้งการ
กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
                            (๕)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์                                                                                                                            
                            (๖)  การจัดให้มแีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
                            (๗) การจัดให้มแีละบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ      
       (๘)  ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
       (๙)  ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
       (๑๐)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ 
       (๑๑)  การส่งเสริม  การฝึก  และประกอบอาชีพ 
       (๑๒)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
       (๑๓)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
        (๑๔)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล      

(๑๕) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(๑๖) การส่งเสริมการกีฬา 

                     ๒.๓.๓  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจ
ที่เกี่ยวข้อง   

             (๑)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
                             (๒)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                                          
                             (๓)  รกัษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
                                 (๔)  การรักษาความความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย 
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ 

(๕)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                  ๒.๓.๔  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว    
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
                           (๑)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
                            (๒)  สง่เสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

 (๓)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว                                                                                                                       
 (๔)  การพาณิชย์ การส่งเสริมการลงทุน  

๒.๓.๕  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
สิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง                        
     (๑) การจัดการ  การบำรุง  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
                             (๒) การดูแลรักษาที่สาธารณะ                               
                             (๓) การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                  



  
 

๑๑ 
 

๒.๓.๖  ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น      
มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
                          (๑) การบำรุงรักษา ศีลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น            

๒.๓.๗  ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  
                       (๑) การสนบัสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนา 
ท้องถิ่นสนับสนุน  หรือช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น   
     (๒) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                       (๓) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตำบลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
              (๔) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน            

เทศบาลตำบลลำพาน  ได้วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลลำพาน การจัดทำแผน
อัตรากำลังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี พันธกิจ  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พัฒนา
ระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เป้าประสงค์ พัฒนาเสริมสร้างการทำงานและพัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ ให้
มีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและพัฒนาคนสู่ประชาคมอาเซียน 
        
                  
๒.๔ ภารกิจหลัก และภารกิจรองของเทศบาล 

ภารกิจหลัก 
 (๑) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 (๒) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 (๓) ด้านการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 (๔) ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (๕) ด้านบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ภารกิจรอง 
 (๑) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
 (๒) ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 



  
 

๑๒ 
 
๒.๕  วิเคราะห์ศักยภาพพนักงานเทศบาล 
 

จุดแข็ง  (Strength : S) จุดอ่อน  (Weakness : W) 
๑.  พนักงานส่วนใหญ่มีความขยัน ตั้งใจปฏิบัติงาน 
๒.  นายกเทศมนตรีตำบลลำพานมีนโยบายด้านการบริหาร
จัดการที่ดี  ปรับปรุง  พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของพนักงานเทศบาลให้เพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อความสะดวก  รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อ
การใหบ้ริการประชาชน  
 
 
 

๑.  พนักงานบางส่วนยังขาดความรู้  
ความเข้าใจและความชำนาญการในการ
ปฏิบัติงาน 
๒.  ขาดการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  
และการสร้างวัฒนธรรมให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
๓.  ขาดระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค (Threat : T) 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์
รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  
๒.  การเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารสะดวกข้ึน 
 

๑. ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
๒. การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

๑๓ 
 
 
๒.๖  แผนอัตรากำลัง  ๓  ปี   (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
 

แผนอัตรากำลัง  ๓  ปี   ปงีบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
เทศบาลตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา ๓ ปขี้างหน้า 
อัตรากำลังคน 

เพิ่ม/ลด หมายเหต ุ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง(ปลัดเทศบาล) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น(รองปลัดเทศบาล) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
         
สำนักปลัดเทศบาล (๐๑)         
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หน.สป.) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หน.ฝ่ายอำนวยการ) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น (หน.ฝ่ายปกครอง) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ/ชำนาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ/ชำนาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นิติกรปฏิบตัิการ/ชำนาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบตัิงาน/
ชำนาญงาน 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานขับรถยนต ์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

๑๔ 
 

กรอบอัตรากำลัง  ๓  ปี   ระหว่างปี   พ.ศ.  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
เทศบาลตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา ๓ ปขี้างหน้า 
อัตรากำลังคน 

เพิ่ม/ลด หมายเหต ุ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
กองคลัง (๐๔)         
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น (ผอ.กองคลัง) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น(หน.ฝ่ายบริหารงาน
คลัง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏบิัติงาน/ชำนาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบตัิงาน/ชำนาญงาน ๒ ๒ ๒ ๒ - - -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองช่าง (๐๕)         

นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น (ผอ.กองช่าง) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น (หน.ฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

 

เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานขับรถยนต ์ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (๐๖)         
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น (ผอ.สาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
พนักงานจ้าง         
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - - 

 
 
 
 
 
 



  
 

 
๑๕ 

 
กรอบอัตรากำลัง  ๓  ปี   ระหว่างปี   พ.ศ.  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ 
เทศบาลตำบลลำพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 

ส่วนราชการ 
กรอบ
อัตรา 
กำลัง
เดิม 

กรอบอัตราตำแหน่งที่คาดว่า 
จะต้องใช้ในช่วง 

ระยะเวลา ๓ ปขี้างหน้า 
อัตรากำลังคน 

เพิ่ม/ลด หมายเหต ุ

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ 
กองการศึกษา (๐๘)         
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น(ผอ.กองการศึกษา) ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น(หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา) 

๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ/ชำนาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  
คร ู ๕ ๕ ๕ ๕ - - - จัดสรรอัตรา

ตำแหน่ง 
โดยกรม
ส่งเสริมฯ 

พนักงานจ้าง        
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ๓ ๓ ๓ ๓ - - - 

หน่วยตรวจสอบภายใน         
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบตัิการ/ชำนาญการ ๑ ๑ ๑ ๑ - - -  

รวม ๕๐ ๕๐ ๕๐ ๕๐ - - -  
 
๒.๗  การแบ่งส่วนราชการ 
 
 เทศบาลตำบลลำพานกำหนดส่วนราชการ ดังนี้ 
  ๑.  สำนักปลัดเทศบาล    
             ๑.๑  ฝ่ายอำนวยการ  ประกอบด้วย 
              ๑.๑.๑  งานบริหารงานทั่วไป 
   ๑.๑.๒  งานการเจ้าหน้าที่ 
              ๑.๑.๓  งานแผนและงบประมาณ 

       ๑.๑.๔  งานส่งเสริมปศุสัตว์และการเกษตร 
              ๑.๑.๕  งานธุรการ              
             ๑.๒  ฝ่ายปกครอง  ประกอบด้วย 
              ๑.๒.๑  งานทะเบียนราษฎร 
   ๑.๒.๒  งานนิติการ 
              ๑.๒.๓  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

       ๑.๒.๔  งานพัฒนาชุมชน 
              ๑.๒.๕  งานสวัสดิการและสังคม 
               ๑.๒.๖  งานกิจการสภา  
 



  
 

๑๖ 
 
 
          สำนักปลัดเทศบาล  ประกอบด้วย  ฝ่ายอำนวยการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
ราชการทั่วไป   งานแผนงานและงบประมาณ  งานส่งเสริมปศุสัตว์และการเกษตร  งานการเจ้าหน้าที่  งาน
ธุรการ  งานบริหารงานทั่วไป  และงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล  
ฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานนิติการ  งานทะเบียนราษฎร  งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  งานพัฒนาชุมชน  งานสวัสดิการและสังคม งานกิจการสภา และงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็น
หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล   

๒. กองคลัง   ฝ่ายบริหารงานคลัง  ประกอบด้วย 
            ๒.๑  งานการเงินและบัญชี 
            ๒.๒  งานพัฒนารายได้ 

    ๒.๓  งานพัสดุและทรัพย์สิน 
กองคลัง  ประกอบด้วย  ฝ่ายบริหารงานคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเงิน

และบัญชี  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานการจ่าย  การรับ  การนำส่ง  การเก็บ
รักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  
เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  
การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลอง
ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

๓.  กองช่าง 
             ๓.๑  งานสาธารณูปโภค 
             ๓.๒  งานวิศวกรรม 

 กองช่าง  ประกอบด้วย  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงาน
สาธารณูปโภค  งานวิศวกรรม  การสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม  การจัดเก็บและ
ทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบการตรวจสอบการก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคารตาม
ระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งาน
แผนงาน  ด้านวิศวกรรมเครื่องกล  การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การ
ควบคุม   การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  
อุปกรณ์อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
             ๔.๑  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
             ๔.๒  งานรักษาความสะอาด 

๔.๓  งานส่งเสริมสุขภาพ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลอนามัย

และสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด  งานส่งเสริมสุขภาพ  สาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  
ป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการบริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์ 
การรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตสาธารณสุข 

 
 



  
 

 
๑๗ 

 
 

๕.  กองการศึกษา   
             ๕.๑  งานการศึกษาปฐมวัย 
             ๕.๒  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม 
             ๕.๓  งานกิจการศาสนา 
             ๕.๔  งานกีฬาและนันทนาการ 
 

กองการศึกษา  ประกอบด้วย  ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานการศึกษาปฐมวัย  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกิจการศาสนา  งานกีฬาและนันทนาการ  
บริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี  เอกสารการเบิกจ่าย เอกสาร
การรับเงินทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี  งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา  งาน
ตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินเทศบาลและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

 



  
 

๑๘ 
ด้านการเมือง  การบริหาร 

โครงสร้างเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร 

นายชัชวาล  ฉายมงคล 
นายกเทศมนตรีตำบลลำพาน 

นายวิรัช  สวัสดิพละ 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

นางมะลิวัลย์  นนทราช 
เลขานุการนายกเทศมนตร ี

นายพรชัย  ถิตย์เจริญ 
รองนายกเทศมนตรี 

นายภักดี  สุดาทิพย์ 
รองนายกเทศมนตรี 

สมาชิกสภาเทศบาล 

นายบุญกอง  ฤทธิ์เรือง 
ประธานสภาเทศบาลตำบลลำพาน 

นางพรสวรรค์  รักภักดี 
รองประธานสภาเทศบาลตำบลลำพาน 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
๑. นางกฤษณา  อ่ิมเสถียร 
๒. นายบุญจันทร์ มาศงามเมือง 
๓. นายชวลิต  พลเยี่ยม 

สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
๑. นายพัฒนาการ  ฆารวิพัฒน์ 
๒. นายธงชัย  ฉายสถิตย ์
๓. นางสว่างใจ  ภูสีเขียว 
๔. นายพิษณุวัธ  ภูษาจารย์ 
๕. นายคำดี  ฉายถนอม 
๖. นายประสพโชค  ฉายสถิตย์ 

๑๘ 



  
 

๑๙ 
การแบ่งส่วนราชการเทศบาลตำบลลำพาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น 

) 
 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 

กองการศกึษา 
( นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น) 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ระดับตน้) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

( นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น) 
 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

 

๑๙ 



  
 

๒๐ 
โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลลำพาน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
             
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบักลาง) 

 
 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดบัต้น) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับตน้) 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้) 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับตน้) 

 

กองการศึกษา 
( นักบริหารงานการศกึษา ระดับตน้) 

 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) 

-  งานสขุาภิบาลอนามยัสิ่งแวดล้อม 
-  งานรักษาความสะอาด 
-  งานส่งเสรมิสุขภาพ 

 

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับตน้) 
-  งานบริหารงานทั่วไป 
-  งานการเจ้าหน้าที ่
-  งานแผนและงบประมาณ 
-  งานส่งเสรมิปศุสัตว์และ
การเกษตร 
-  งานธรุการ 
 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน้) 

-  งานการเงินและบัญช ี
-  งานพัฒนารายได ้
-  งานพัสดแุละทรัพย์สิน 

 

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับตน้) 

-  งานสาธารณูปโภค 
-  งานวิศวกรรม 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
( นักบริหารงานการศกึษา ระดับตน้) 

-  งานการศกึษาปฐมวัย 
-  งานส่งเสรมิประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 
-  งานกิจการศาสนา 
-  งานกีฬาและนนัทนาการ 

 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
(นักบริหารงานทัว่ไป ระดับตน้) 

-  งานทะเบยีนราษฎร 
-  งานนิติการ 
-  งานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 
-  งานพัฒนาชุมชน 
-  งานสวัสดิการและสังคม 
-  งานกิจการสภา 

 ๒๐ 



  
 

๒๑ 
 

ส่วนที่  ๓ 
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
 

๓.๑  หลักการและเหตุผล 
 

๓.๑.๑  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ที่กำหนดให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  ทำให้ท้องถิ่นต้องรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานมาดำเนินการเอง  ซึ่งจำเป็นที่
ท้องถิ่นจะต้องเพ่ิมขีดความสามารถเรื่องการบริหารจัดการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบุคลากร  เพ่ือให้มีความ
พร้อมในด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๑.๒  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  หมวด ๑๔  ส่วนที่ ๔  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ข้อ ๒๙๙  ให้
เทศบาลจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรมและจริยธรรม  
อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตำบลลำพาน  จึงได้จัดทำแผนการพัฒนา
พนักงานเทศบาล  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  ขึ้น  
 

๓.๒  วัตถุประสงค์   
   

 ๓.๒.๑  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี   สร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการและบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.๒.๒  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานเทศบาล  
๓.๒.๓  เพ่ือเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
๓.๒.๔  เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง    

 
๓.๓  หน่วยงานที่เสนอและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร   
 

๓.๓.๑.  หน่วยงานที่เสนอแผน  :  สำนักปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๓.๓.๒.  หน่วยงานที่ทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน  :  สำนัก
ปลัดเทศบาล/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๓.๓.๓.  การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน :  งานการเจ้าหน้าที่  สำนัก
ปลัดเทศบาล  ดำเนินการติดตามประเมินผลปีละ  ๑  ครั้ง  โดยขอความร่วมมือจากให้ส่วนราชการของเทศบาล 

 
 
 

 
 



  
 

 
๒๒ 

๓.๔  เป้าหมายการพัฒนา   
 

พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  พนักงานจ้าง  ได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสม  
วิธีใดวิธีหนึ่ง  จากเทศบาลตำบลลำพานหรือหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนหรือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  อย่างน้อย  ๑  ครั้งต่อปี 

 
๓.๕  หลักสูตรการพัฒนา   
 

หลักสูตรการพัฒนา  ดังนี้ 
  ๓.๕.๑ หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  ๓.๕.๒ หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  ๓.๕.๓ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
  ๓.๕.๔ หลักสูตรด้านการบริหาร 
  ๓.๕.๕ หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 
๓.๖  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา   
   
  วิธีการพัฒนา ดังนี้   

๓.๖.๑  การปฐมนิเทศ 
๓.๖.๒  การฝึกอบรม   
๓.๖.๓  การศึกษาดูงาน 
๓.๖.๔  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการสัมมนา 
๓.๖.๗  การการสอนงาน 
๓.๖.๘  การให้คำปรึกษา 
๓.๖.๙  การประชุม 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
 

๓.๗  แนวการดำเนินกิจกรรมการพัฒนา    
  

๓.๗.๑  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  สัมมนา   
ศึกษาดูงาน 

๓.๗.๒  ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
๓.๗.๓  จัดให้มีการประชุมประจำเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  เพ่ือ

แลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น  และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
๓.๗.๔  กระตุ้นและให้กำลังใจแก่พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้มีกำลังใจและมี

ความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะเรียนรู้งานต่อไป 
๓.๗.๕  ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน แก่พนักงานเทศบาล  และ

พนักงานจ้าง   เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 



  
 

๓.๗.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างได้ศึกษาเพ่ิมเติม เพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้ 



 

๓.๘  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผน 
  -หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
  -หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
  -หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
  -หลักสูตรด้านการบริหาร 
  -หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เนื้อหา 

เป้าหมาย 
วิธีการพัฒนา งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม
และ

ประเมินผล 

๒๓ 

ระดับ จำนวน 

๑.  ปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ 

- เพื่อเสริมสร้าง 
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 
ทต.และบทบาท
หน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปฏิบัติงาน/ 
ปฏิบัติการ    
 

เท่ากับพนักงาน
เทศบาลตำบล  
ทีบ่รรจุแต่งตั้งใหม่  

ปฐมนิเทศ  
 

- ช่วงเวลาที่
บรรจุ แต่งตั้ง  
 

-พนักงานท่ีบรรจุ
ใหม ่มีความรูค้วาม
เข้าใจ และ
ปฏิบัติงานได้ดี 
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย  

- ก.ท.จ. ตามแบบ ทต.
กำหนด  
 

๒. การพัฒนา 
คุณธรรมและ
จริยธรรม  
 

- เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้าง 
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน การ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร  
 

ทุกระดับของ 
ทุกประเภท
ตำแหน่ง 
พนักงานจ้าง 

ตามกรอบอัตรากำลัง
ที่มีของเทศบาลตำบล   
ลำพาน  

ฝึกอบรม/ 
ร่วมกิจกรรมวัน
สำคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ 
แต่ละ 
โครงการ  
 

ภายใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖ 

- บุคลากรมี
คุณธรรม และ
จริยธรรมในการ 
ปฏิบัติงาน เพื่อ
บริการ ประชาชน
และดำเนิน ชีวิตได้
อย่างปกติสุข  

- หน่วยงาน 
ภายนอก  
-สำนักปลัด 
เทศบาล 

ตามแบบ ทต.
กำหนด  
 

๓. โครงการ
ฝึกอบรม ประเภท
บริหารท้องถิ่น /
อำนวยการท้องถิ่น  
ตามแผนการ
ดำเนินการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น  

-เพื่อพัฒนา
ความรู้และ 
วิสัยทัศน์ในการ
ทำงานของ 
ผู้บริหาร  
 

ต้น, กลาง 
 

ตามกรอบอัตรากำลัง
ที่มีของเทศบาลตำบล   
ลำพาน 

ฝึกอบรม  
 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ 
แต่ละ 
หลักสตูร  
 

ภายใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖ 

- มีความรู้และ 
วิสัยทัศน์ในการ
ทำงาน  
เพิ่มมากข้ึน  

-สถาบัน 
พัฒนา 
บุคลากร 
ท้องถิ่น  
- หน่วยงาน 
ภายนอก  

ตามแบบ ทต.
กำหนด  
 

 



 

 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เนื้อหา 

เป้าหมาย 
วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม
และ

ประเมินผล 

๒๔ 

ระดับ จำนวน 

๔. โครงการฝึกอบรม
ประเภททั่วไป/
วิชาการตามแผนการ 
ดำเนินการฝึกอบรม 
บุคลากรท้องถิ่น  
 

-เพื่อพัฒนาความรู้
ในการปฏิบัติงาน
ในหน้าท่ี  
 

ปฏิบัติงาน/ชำนาญ
งาน/อาวุโส/
ปฏิบัติการ/ชำนาญ
การ/ชำนาญการ
พิเศษ  

ตามกรอบ
อัตรากำลังที่มี
ของเทศบาล
ตำบลลำพาน 

ฝึกอบรม  
 

เป็นไปตาม  
รายจ่ายของ 
แต่ละ 
หลักสตูร  
 

ภายใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖ 

- มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมาก
ขึ้น  
 

-สถาบัน 
พัฒนา 
บุคลากร 
ท้องถิ่น  
- หน่วยงาน 
ภายนอก  
 

ตามแบบ ทต.
กำหนด  
 

๕. การศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาศักยภาพ  
 

-เพื่อนำความรู้ที่
ได้มา ประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน  
 

ทุกประเภทตำแหน่ง
ทุกระดับ 
พนักงานจ้าง 

ตามกรอบ
อัตรากำลังที่มี
ของเทศบาล
ตำบลลำพาน 

การศึกษา 
หรือดูงาน  
 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ  
แต่ละ 
โครงการ  
 

ภายใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖ 

-ผู้เข้าร่วมโครงการ
นำความรู้ที่ได้รับมา 
ประยุกต์ใช้ในการ 
ทำงานในองค์กรได้ 
อย่างดี  
 

-สำนัก  
ปลัดเทศบาล 

ตามแบบ ทต.
กำหนด  
 

๖. สัมมนา / ประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
ประเภทบริหาร
ท้องถิ่น /อำนวยการ
ท้องถิ่น   
 

-เพื่อพัฒนาความรู้
และ วิสัยทัศน์ใน
การทำงานของ
พนักงานเทศบาล  
 

ต้น/กลาง ตามกรอบ
อัตรากำลังที่มี
ของเทศบาล
ตำบลลำพาน 

ประชุม  
เชิงปฏิบัติการ 
หรือ การ
สัมมนา  
 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ  
แต่ละ
หลักสตูร 
 

ภายใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖ 

- มีความรู้และ  
วิสัยทัศน์ในการ
ทำงาน เพิ่มมากข้ึน  
 

-ทุกส่วน 
ราชการ      
-หน่วยงาน 
ภายนอกท่ี 
ดำเนินการ  
 

ตามแบบ ทต.
กำหนด  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เนื้อหา 
เป้าหมาย 

วิธีการพัฒนา งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

๒๕ 

ระดับ จำนวน 
๗. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/การ
บริการจดัการ
บ้านเมืองที่ดี  
 
 

-เพื่อพัฒนาความร ู
ของพนักงาน
เทศบาลในการ
บริหารจดัการ
องค์กร  
 

ทุกประเภท
ตำแหน่งทุกระดับ 
พนักงานจ้าง 

ตามกรอบ
อัตรากำลังที่
มีของ
เทศบาล
ตำบลลำพาน 

ประชุม  
เชิงปฏิบัติการ 
หรือ การ
สัมมนา  
 

เป็นไปตาม 
รายจ่ายของ  
แต่ละ 
หลักสตูร  

ภายใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖ 

-มีความรู้เพิม่มากข้ึน  
ในการบริหารจัดการ 
ภายในองค์กร  
 

-ทุกส่วน 
ราชการ  
-หน่วยงาน 
ภายนอกท่ี 
ดำเนินการ  
 

ตามแบบ ทต.
กำหนด  
 

๘. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ สมัมนา 
เพิม่ประสิทธิภาพ
บุคลากรในสำนัก
ปลัดเทศบาล 

-เพื่อเพ่ิมพูน 
ความรู้ ทักษะ  
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน  
 

ทุกประเภท
ตำแหน่งทุกระดับ 
พนักงานจ้าง 

ตามกรอบ
อัตรากำลังที่
มีของ
เทศบาล
ตำบลลำพาน  

ประชุม  
เชิงปฏิบัติการ  
หรือ การ
สัมมนา  
 
 

เป็นไปตาม  
รายจ่ายของ  
แต่ละ 
หลักสตูร  
 

ภายใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖ 

-มีความรู้และ 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น  
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล 
 

ตามแบบ ทต.
กำหนด  
 

๙. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ สมัมนา 
เพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากรในกองคลัง  
 

-เพื่อเพ่ิมพูน 
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ ใน
การ ปฏิบัติงาน  
 

ทุกประเภท
ตำแหน่งทุกระดับ 
พนักงานจ้าง 

ตามกรอบ
อัตรากำลังที่
มีของ
เทศบาล
ตำบลลำพาน  

ประชุม  
เชิงปฏิบัติการ  
หรือการสัมมนา  
 

เป็นไปตาม  
รายจ่ายของ  
แต่ละ 
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖ 

-มีความรู้และ 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น  
 

กองคลัง 
 

ตามแบบ ทต.
กำหนด  
 

๑๐. การประชุม 
เชิงปฏิบัติการ/
สัมมนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
บุคลากรในกองช่าง  
 

-เพื่อเพ่ิมพูน 
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน  
 

ทุกประเภท
ตำแหน่งทุกระดับ 
พนักงานจ้าง 

ตามกรอบ
อัตรากำลังที่
มีของ
เทศบาล
ตำบลลำพาน  

ประชุม  
เชิงปฏิบัติการ  
หรือการสัมมนา  
 

เป็นไปตาม  
รายจ่ายของ  
แต่ละ 
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖ 

-มีความรู้และ 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น  
 

กองช่าง ตามแบบ ทต.
กำหนด  
 

 



 

 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เนื้อหา 

เป้าหมาย วิธีการ
พัฒนา 

งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตาม
และประเมินผล 

๒๖ 

ระดับ จำนวน 

๑๑.การประชุม  
เชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา เพิม่
ประสิทธิภาพ 
บุคลากรในกอง 
การศึกษา  

-เพื่อเพ่ิมพูน 
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน  
 

ทุกประเภท
ตำแหน่งทุกระดับ 
พนักงานจ้าง 

ตามกรอบ
อัตรากำลังที่มี
ของเทศบาล
ตำบลลำพาน  

ประชุม  
เชิง
ปฏิบัติการ  
หรือการ
สัมมนา  
 

เป็นไปตาม  
รายจ่ายของ  
แต่ละ 
หลักสตูร 

ภายใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖ 

-มีความรู้และ 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น  
 

กองการศึกษา ตามแบบ ทต.
กำหนด  
 

๑๒.ประชุม  
เชิงปฏิบัติการ/
สัมมนา เพิม่
ประสิทธิภาพ 
บุคลากรในกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

-เพื่อเพ่ิมพูน 
ความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงาน  
 

ทุกประเภท
ตำแหน่งทุกระดับ 
พนักงานจ้าง 

ตามกรอบ
อัตรากำลังที่มี
ของเทศบาล
ตำบลลำพาน  

ประชุม  
เชิง
ปฏิบัติการ  
หรือการ
สัมมนา  
 

เป็นไปตาม  
รายจ่ายของ  
แต่ละ 
หลักสตูร  
 

ภายใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖ 

-มีความรู้และ 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น  
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

ตามแบบ ทต.
กำหนด  
 

๑๓.ประชุม
ประจำเดือนบุคลากร 
ในหน่วยงาน  
 

-แจ้งการ
ปฏิบัติงานในรอบ
เดือนที่ผ่านมา ให้
นโยบายในการ
ทำงาน เพื่อใช้ 
เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ หนา้ที่
ที่ถูกต้อง  
 

ทุกประเภท
ตำแหน่งทุกระดับ 
พนักงานจ้าง 

ตามกรอบ
อัตรากำลังที่มี
ของเทศบาล
ตำบลลำพาน 

ประชุม  
   
 

-  
 

  ภายใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖ 

 

-มีความรู้และ 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น  
 

สำนัก
ปลัดเทศบาล  
 

ตามแบบ ทต.
กำหนด  
 

 
 
 



 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์/

เนื้อหา 
เป้าหมาย วิธีการ

พัฒนา 
งบประมาณ 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
ดำเนินการ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

๒๗ 

ระดับ จำนวน 
๑๔. โครงการอื่น ๆ 
ที ่สามารถกำหนด 
ภายหลังตามความ 
จำเป็นและ
สถานการณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-   ตามกรอบ
อัตรากำลังที่มีของ
เทศบาลตำบล   
ลำพาน 

-  -   -  -  ตามแบบ ทต.
กำหนด  
 

 
 



 

๒๘ 
 
 

 
๓.๙  งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา 
 

งบประมาณในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของ
เทศบาลตำบลลำพาน   
 
๓.๑๐  การติดตามและประเมินผล 
 

เทศบาลตำบลลำพาน  จัดให้มีการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการพัฒนา                  
พนักงานเทศบาล  เพ่ือให้ทราบถึงความสำเร็จของการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เข้า
รับการพัฒนา  โดยวิธีการประเมินผลการพัฒนา  ดังนี้ 

๓.๑๐.๑  การใช้แบบสอบถาม/แบบประเมินก่อน/หลังการเข้ารับการอบรม  และติดตาม
ประเมินผลภายหลังการพัฒนา  ตามแบบประเมินท่ีกำหนด 

๓.๑๐.๒  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่  การสอบถาม/การสัมภาษณ์/การสังเกต/  
การทดสอบ 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


