
 

 
 

แผนพัฒนาบุคลากร 
(พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) 

 
 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลจระเขหิน 
อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 



คํานํา 
 

         การบริหารงานเทศบาลใหประสบความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว
นั้น บุคลากรถือเปนสวนท่ีมีความสําคัญยิ่งในการบริหารและนําองคกรไปสูความสําเร็จ เทศบาลตําบลจระเข
หินจึงไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกดานเทาท่ีกําลัง
ความสามารถของเทศบาลตําบลจระเขหิน และบุคลากรจะทําได 
  

ในการนี้ เทศบาลตําบลจระเขหินจึงไดจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรนี้ข้ึน  เพ่ือเปนแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรทุกกลุมของเทศบาลตําบลจระเขหิน โดยมีระยะเวลาของแผน ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) 
ตามระยะเวลาของแผนอัตรากําลัง และอาจจะมีการปรับปรุงใหเหมาะสมข้ึนในโอกาสตอไป  
 
   
 

 
 

                                                                              เทศบาลตําบลจระเขหิน 
                 อําเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
  
                                                                                             หนา 

สวนท่ี ๑  
หลักการและเหตุผล                                                               ๑                     
ขอมูลอัตรากําลัง             ๒

  
การวิเคราะหบุคลากร        ๓

   
สวนท่ี ๒ 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา                                                        ๘ 
สวนท่ี ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา                                                                             ๙  
สวนท่ี ๔ 
วิธีการพัฒนาและรยะเวลาดําเนินการพัฒนา                                              ๑๑  
สวนท่ี ๕ 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ                                                              ๑๓  
มาตรการเสริมสรางขวัญกําลังใจ                                                                  ๑๖                                                                                  
สวนท่ี ๖  
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร     ๑๗ 
ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
สวนท่ี ๗ 
ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร  ๑๙ 
สวนท่ี ๘ 
การติดตามประเมินผล                                                          ๒๑ 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี  ๑ 
หลักการและเหตุผล 

.................................................. 

๑.  หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

๑.๑  ภาวะการเปล่ียนแปลง 
  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบ  
ตาง ๆ โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน                 
เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม ๆ และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูท่ีมีอยูภายในองคการได
อยางมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 
 

๑.๒  พระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
 พ ระราชกฤษ ฎ ีก าว าด ว ยหล ัก เกณ ฑ แล ะว ิธ ีก ารบ ร ิห ารก ิจ ก ารบ าน เม ือ ง ที ่ดี                  

พ .ศ .๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้ “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอโดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ 
เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตอง
สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปน
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการให
สอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 

           “ในการบริหารราชการแนวใหมสวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอ   
แกการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
เดิมเสียใหม จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไวตั้งแตอดีตจนตอเนื่องถึง
ปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา
ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ จึงกําหนดเปนหลักการวาสวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมีลักษณะเปน
องคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
๒. ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได

อยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓ . ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถสรางวิสัยทัศนและปรับเปลี ่ยน

ทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔. ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ 

๕. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี ่ยน
ทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 



-๒- 
 

๕. ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี ่ยน
ทัศนคติของขาราชการ เพื่อใหขาราชการทุกคนเปนผูมีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา 
มีความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๖.  ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกันและ
กัน เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 

๑.๓ ประกาศ ก.ท.จังหวัดนครราชสีมา 
ตามประกาศ ก.ท. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลของ 

เทศบาล  ลงวันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ขอ  ๓๐๔  และขอ  ๒๙๗  การพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชานั้น
ตองพัฒนา  ๕   ดาน ดังนี้ 

๑. ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
๒. ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
๓. ดานการบริหาร 
๔. ดานคุณสมบัติสวนตัว 
๕. ดานศีลธรรมคุณธรรม 

 ดังนั้น เพ่ือใหเปนตามประกาศ ก.ท.จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล  ลงวันท่ี  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕  ขอ  ๓๐๔  และขอ  ๒๙๗  จึงไดจัดทําแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาล ( แผนการพัฒนาบุคลากร ) ข้ึน โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง ๓ ป ของเทศบาล
ตําบลจระเขหิน และจัดทําใหคลอบคลุมถึงบุคลากรจากฝายการเมือง  ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  และผูมี
สวนเก่ียวของ 
๒.  ขอมูลดานบุคลากร 
           ๒.๑  อัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง 
         ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ไดกําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการตาม
อัตรากําลังไว ดังนี้ 
๒.๑.๑  โครงสรางอัตรากําลังตามแผนอัตรากําลัง        

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
สํานักปลัดเทศบาล 
  ฝายอํานวยการ 

-   งานธุรการ 
-   งานการเจาหนาท่ี 
-   งานทะเบียนราษฎร 
-   งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
-   งานนิติการ 
-   งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม 
-   งานสงเสริมการเกษตร 
-   งานประชาสัมพันธ 

  ฝายปองกันและรักษาความสงบ 
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-   งานเทศกิจ 

สํานักปลัดเทศบาล 
  ฝายอํานวยการ 

-   งานธุรการ 
-   งานการเจาหนาท่ี 
-   งานทะเบียนราษฎร 
-   งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
-   งานนิติการ 
-   งานสวัสดิการและพัฒนาสังคม 
-   งานสงเสริมการเกษตร 
-   งานประชาสัมพันธ 

  ฝายปองกันและรักษาความสงบ 
-   งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-   งานเทศกิจ 

 
 

 

 

 

 



-๓- 
            

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 
กองคลัง 
  ฝายบริหารงานคลัง 

-    งานธุรการ 

-    งานการเงินและบัญชี 

-    งานพัฒนารายได 
-    งานพัสดุและทรัพยสิน 

-    งานแผนท่ีภาษี 

-    งานทะเบียนทรัพยสิน 

-    งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
 

กองชาง 
  ฝายแบบแผนและกอสราง 

-   งานธุรการ 

-   งานสาธารณูปโภค 

-   งานควบคุมอาคารและผังเมือง 
-   งานสวนสาธารณะ 

-   งานวิศวกรรม 

-   งานสถาปตยกรรม 
-    งานไฟฟา 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
  ฝายบริหารงานสาธารณสุข 
      -   งานธุรการ 

      -   งานสุขาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดลอม 
-   งานสงเสริมสุขภาพ 

-   งานรักษาความสะอาด 

-   งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 

กองการศึกษา 
  ฝายบริหารการศึกษา 

-   งานธุรการ 

-   งานบริหารการศึกษา  

-   งานศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน 

      -   งานสงเสริมประเพณีศลิปวัฒนธรรม 
      -   งานกีฬาและนันทนาการ 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 

      -   งานตรวจสอบภายใน 

กองคลัง 
   ฝายบริหารงานคลัง 

-    งานธุรการ 

-    งานการเงินและบัญชี 

-    งานพัฒนารายได 
-    งานพัสดุและทรัพยสิน 

-    งานแผนท่ีภาษี 

-    งานทะเบียนทรัพยสิน 

-    งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
 

กองชาง 
   ฝายแบบแผนและกอสราง 

-   งานธุรการ 

-   งานสาธารณูปโภค 

-   งานควบคุมอาคารและผังเมือง 
-   งานสวนสาธารณะ 

-   งานวิศวกรรม 

-   งานสถาปตยกรรม 
-    งานไฟฟา 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
   ฝายบริหารงานสาธารณสขุ 

      -   งานธุรการ 

      -   งานสุขาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดลอม 
-   งานสงเสริมสุขภาพ 

-   งานรักษาความสะอาด 

-   งานปองกันและควบคุมโรคตดิตอ 

กองการศึกษา 
   ฝายบริหารการศึกษา 

-   งานธุรการ 

-   งานบริหารการศึกษา  

-   งานศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน 

     -   งานสงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
    -   งานกีฬาและนันทนาการ 
 

หนวยตรวจสอบภายใน 

      -   งานตรวจสอบภายใน 

 

 
๓. การวิเคราะหบุคลากร 

การวิเคราะหบุคลากร (Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซ่ึงเปนการ
วิเคราะหแบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดไว เพ่ือให
การอานผลการวิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 



                                             -๔- 
 

๓. การวิเคราะหบุคลากร 
การวิเคราะหบุคลากร (Personal Analysis) ใชหลักการวิเคราะหแบบ SWOT ซ่ึงเปนการวิเคราะห

แบบเดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดไว เพ่ือใหการอานผลการ
วิเคราะหเปนไปในทางเดียวกันและเขาใจไดงาย 

 
          การวิเคราะหตัวบุคลากร 

                                                                                                       
                        จุดแข็ง                         จุดออน   

๑. มีภูมิลําเนาอยูในพ้ืนท่ีใกล ทต.   ๑. มีความรูไมเพียงพอกับภารกิจของเทศบาล 
๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ป เปนวัยทํางาน           ๒. ทํางานในลักษณะใชความคิดสวนตัวเปนหลัก 
๓. มีผูหญิงมากกวาผูชายทําใหการทํางาน           ๓. มีภาระหนี้สิน 
     ละเอียดรอบคอบไมมีพฤติกรรมเสี่ยง                 ๔. ใชระบบเครือญาติมากเกินไป  ไมคํานึงถึง                         
     กับการทุจริต                                                   กฎระเบียบ  ของราชการ                                          
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม 
๕. เปนคนในชุมชนสามารถทํางานคลองตัว 
      โดยใชความสัมพันธสวนตัวได      

         

                                                                                           
        โอกาส                                                                        ขอจํากัด 

๑.   มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชน   ๑.  สวนมากมีเงินเดือน/คาจางนอย รายไดไม
พอทําใหเกิดความรวมมือในการทํางาน        ๒.  ระดับความรูไมพอกับความยากของงานได
งาย ใหบริการ                                            ๓.  พ้ืนท่ีกวางทําใหบุคลากรท่ีมีอยูไมพอ 

        ๒.  มีความจริงใจในการพัฒนา                             ๔.  บุคลากรมีภาระตองดูแลครอบครัว และตอสู                      
   อุทิศตนได ตลอดเวลา           ปญหา  เศรษฐกิจทําใหมีเวลาใหชุมชนจํากัด 

   ๓.  ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผูบริหารและ          ๕.  มีความกาวหนาในวงแคบ 
        การทํางานของ ทต. ในฐานะตัวแทน                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

        การวิเคราะหในระดบัองคกร 

                                                                                                                                                                                                    
จุดแข็ง                             จุดออน 

  
๑. บุคลากรมีความรักถ่ินไมตองการยายท่ี  ๑.  ขาดความกระตือรือรน 
๒. การเดินทางสะดวกทํางานเกินเวลาได                      ๒.  มีภาระหนี้สินทําใหทํางานไมเต็มท่ี 
๓. อยูในวัยทํางานสามารถรับรูและปรับตัวไดเร็ว      ๓.  ขาดบุคลากรท่ีมีความรูเฉพาะทาง

วิชาชีพ 
๔. มีความรูเฉลี่ยระดับปริญญาตรี                            ๔.  พ้ืนท่ีพัฒนากวาง ปญหามากทําใหบางสาย    
๕. ผูบริหารระดับหนวยงานมีความเขาใจใน                       งานมีบุคลากรไมเพียงพอหรือไมมี เชน                  

          การทํางานสามารถสนองตอบนโยบายไดดี                     เกษตร ชาง สิ่งแวดลอม นิติกร      
     ๖.  มีระบบบริหารงานบุคคล                                     ๕.  วัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในงาน  
                                                                                 บริการสาธารณะบางประเภทไมมี/ไมพอ 
               ๖. สํานักงานแคบ ขอมูลเอกสารตาง ๆ  
        สําหรับใชอางอิงและปฏิบัติมีไมครบถวน                                                                                
 

          

                                                                                        
        โอกาส                                                                           ขอจํากัด 
 

๑. ประชาชนรวมมือพัฒนา                          ๑.  มีระบบอุปถัมภและกลุมพรรคพวกจาก  
        ๒.  มีความคุนเคยกันท้ังหมดทุกคน                        ๒. สัมพันธแบบ เครือญาติ ในชุมชน การ
ดําเนินการ ทางวินัยเปนไปไดยาก กระจายท่ัวเขต                ๓.  บุคลากรมีถ่ินท่ีอยู มักกระทบกลุมญาติพ่ี          
        ๓. ทต. ทําใหรูสภาพพ้ืนท่ี ทัศนคติ                         ๒.  ขาดบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญบางสายงาน       
             ของประชาชนไดดี                                            ความรูท่ีมีจํากัดทําใหตองเพ่ิมพูนความรู

หลากหลายจึงจะทํางานไดครอบคลุม  
        ๔.  บุคลากรมีการพัฒนาความรูปริญญาตรี ,  ภารกิจของเทศบาล      
             ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน                                                    
                                                                            ๓.  งบประมาณนอยเม่ือเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ี          
                                                                                 จํานวนประชากร และภารกิจ 

   ๔.  ถนนเพชรเกษมกวางมากเกินไปการติดตอ
สองฝงไมสะดวก การใหบริการลาชา         

                                                                                                       
 
 
 
 
 



  -๖- 
 

การวิเคราะหโครงสรางการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสรางปจจุบัน 
 

 
การพัฒนาบุคลากรในโครงสรางใหมของเทศบาลตําบลจระเขหิน จะเปนการพัฒนา

โดยใหประชาชนมีสวนรวมและใชระบบเปด โดยบุคลากรสามสวนท่ีตองสัมพันธกันเพ่ือใหไดบุคลากรท่ี
มีคุณภาพ มีคณะกรรมการทําหนาท่ีวางแผนอัตรากําลัง สรรหาท้ังการบรรจุแตงตั้ง การโอนยาย และ
ประเมินผล  เพ่ือการเลื่อนระดับตําแหนง การพิจารณาความดีความชอบ และการตอสัญญาจาง 
โครงสรางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลจระเขหินท่ีจะปรับปรุงจึงเปนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี 

หัวหนาหนวยงาน

จัดทําแผน ควบคุม

กํากับดูแล 

ผูปฏบิัตงิานมคีวามรู

เขาใจงานที่ทํา 

สั่งการ/กําหนดรายละเอยีด 

ควบคุมตรวจสอบใหเปนไป 

ตามระเบยีบแลวรายงาน 

ทํางานตามคําสั่ง 

ฝกฝนพัฒนาดวยตนเอง

ไ  

สั่งการ/วางแผน/วนิจิฉัย 

   

 

 

 

ประเมนิผล 



 
-๗- 

 

 
 
 

วิสัยทัศนการบริหารงานบุคคล 
 

“ภายในป  ๒๕๖๐ บุคลากรของเทศบาลตําบลจระเขหิน จะมีความกาวหนาม่ันคงในชีวิต มี
ความรูความสามารถ มีความชํานาญการในหนาท่ี มีอัธยาศัยเต็มใจใหบริการประชาชน และประชาชน
ตองไดรับความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาท่ี” 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี หัวหนาหนวยงานจัดทํา

แผน ควบคุมกํากับดูแล

สนับสนน 

ผูปฏบิัตงิานมคีวามรู

เขาใจงานที่ทํา 

สงเสรมิ/สนับสนุน 

ใหความเปนธรรม

 

ทํางานเปนทมี 

ฝกฝนพัฒนาตนเอง

สนองยทธศาสตรได 

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 

ใหความเปนธรรม 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากําลัง 

สรรหา 



-๘- 
 

สวนท่ี ๒ 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

.............................................. 

                      ๒.๑ วัตถุประสงคการพัฒนา 

                 ๑.  เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับหนวยงาน 
                    ๒. เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด และการ
พัฒนาตนเอง ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลตําบลจระเขหิน 
                    ๓. เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตําบลจระเขหินปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
                    ๔. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรูในการปฏิบัติงานดังนี้ 

                                    ๔.๑.  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
                                    ๔.๒.  ดานความรูและทักษะของงานแตละตําแหนง 
                                    ๔.๓.  ดานการบริหาร 
                                    ๔.๔.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
                                    ๔.๕.  ดานศีลธรรมคุณธรรม 

                   ๒.๒ เปาหมายของการพัฒนา 

                ๑.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน คณะผูบริหาร 
               ๒.   การพัฒนาสมาชิกทองถ่ิน สภาเทศบาลตําบล 

                ๓.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน พนักงานเทศบาล 
                ๔.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน พนักงานจาง 
                ๕.   การพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ในการสงเสริมใหไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๙- 

สวนท่ี ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

…………………………………………… 
พนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตําบลจระเขหินแตละตําแหนงตองไดรับการ

พัฒนาอยางนอยในหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ 
                   ๑. หลักสูตรความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 
                       ๑.๑ รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
                       ๑.๒ พระราชบัญญัติสภาเทศบาลและเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (๕)             
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
                       ๑.๓ พระราชบัญญัติกําหนดแผนกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                       ๑.๕ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๖ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                       ๑.๗ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 
                       ๑.๘ กฎหมายตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
                       ๑.๙ ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และการบริหาราชการแผนดิน 
                    ๒. หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ ไดแกความรูเกี่ยวกับ 
                        ๒.๑ พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. ๒๕๑๐ 
                        ๒.๒ พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ.๒๔๗๕ 
                        ๒.๓ พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ.๒๕๐๘ 
                        ๒.๔ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 
                        ๒.๕ พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 

๒.๖ ระเบียบกฎหมายและแนวทางในการปฏิบัติงานของเทศบาลตําบล ตามหนาท่ีความ
รับผิดชอบในแตละตําแหนง เชน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน 

                   ๓. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

๓.๑ หลักสูตรนายกเทศมนตรี 
๓.๒ หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี 
๓.๓ หลักสูตรเลขานุการนายกเทศมนตรี 
๓.๔ หลักสูตรประธานสภาเทศบาล  
๓.๕ หลักสูตรนักบริหารงานเทศบาล 
๓.๖ หลักสูตรรองประธานสภาเทศบาล 
๓.๗ หลักสูตรเลขานุการสภาเทศบาล 
๓.๘ หลักสูตรนักบริหารงานเทศบาล 
๓.๙ หลักสูตรเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
๓.๑๐ หลักสูตรเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 
๓.๑๑ หลักสูตรบุคลากร 



                                             -๑๐- 
 
๓.๑๒ หลักสูตรนิติกร 
๓.๑๓ หลักสูตรเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓.๑๔ หลักสูตรเจาหนาท่ี/เจาพนักงานธุรการ 
๓.๑๕ หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
๓.๑๖ หลักสูตรนักบริหารงานคลัง/หัวหนากองคลัง 
๓.๑๗ หลักสูตรนักวิชาการคลัง 
๓.๑๘ หลักสูตรเจาหนาท่ีเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
๓.๑๙ หลักสูตรเจาหนาท่ี/เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
๓.๒๐ หลักสูตรเจาหนาท่ี/เจาพนักงานพัสดุ 
๓.๒๑ หลักสูตรหัวหนากองชาง/นักบริหารงานชาง 
๓.๒๒ หลักสูตรชางโยธา/นายชางโยธา 
๓.๒๓ หลักสูตรนักวิชาการศึกษา 
๓.๒๔หลักสูตรครูผูดูแลเด็ก 
๓.๒๕ หลักสูตรพนักงานจางทุกตําแหนง 
 

หมายเหตุ  
๑. หลักสูตรตางๆ ใหรวมถึงหลักสูตรท่ีสวนราชการหรือหนวยงานตางๆ จัดข้ึน และมีเนื้อหา

สอดคลองกับแนวทางดังกลาวขางตน 
               ๒. หลักสูตรในแตละดานสามารถจัดรวมไวในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการ
เดียวกันได  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๑- 
 

สวนท่ี ๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

………………………………….. 
 

            วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตําบลจระเขหินกําหนดวิธีการ
พัฒนาตามความจําเปนและความเหมาะสมในการดําเนินการ โดยใชวิธีดังนี ้

                     ๑. วิธีการดําเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 

               ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจาเดือนของ
เทศบาลในการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน 

                        ๑.๕ การสอนงาน การใหคําปรึกษา 
                    ๒. แนวทางการดําเนินการ 

การดําเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลและบุคลากรของ เทศบาลตําบลจระเขหิน 
นอกจากมีวิธีการดําเนินการตาม ขอ ๑ แลว แนวทางในการดําเนินการได กําหนดแนวทางการ
ดําเนินการไว   ๓ แนวทาง ดังนี ้

                        ๒.๑ เทศบาลดําเนินการเอง 
               ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เปนผูดําเนินการ
โดยเทศบาลจัดสงพนักงานเทศบาลเขารับการอบรม 

                        ๒.๓ สวนราชการหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ดําเนินการสอดคลองกับแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาลของเทศบาลตําบลจระเขหินเปนผูดําเนินการ 

                   ๓. ระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ป พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
                       ๓.๒ ป พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
                       ๓.๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนาพัฒนางานเทศบาล 

เทศบาลตําบลจระเขหินจึงไดจัดทําโครงการครอบคลุมตามหลักสูตรความรูพ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ หลักสูตรความรูและทักษะ
เฉพาะของงานในแตละตําแหนง หลักสูตรดานการบริหาร หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม ตาม
โครงการตาง ๆ ในสวนท่ี ๕ 

    
 
 
 
 
 



-๑๒- 
 

 

แผนภาพแสดงข้ันตอนการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มตน 

 

 

๑.๑  แตงตั้งคณะทํางาน 

๑.๒  พจิารณาเหตุผลและความจําเปน 

   

สิ้นสุด 

๑. การเตรยีมการและการ

 

 

 

       
             การดําเนินการ โดยอาจดําเนินการเอง 

หรือรวมกับหนวยราชการอื่น หรือวาจางเอกชน

ดําเนินการและเลือกรูปแบบวิธีการที่เหมาะสม 

เชน 

 -  การปฐมนิเทศ 

 -  การสอนงาน การใหคําปรกึษา 

-  การสับเปลี่ยนหนาที่ความรับผดิชอบ 

 -  การฝกอบรม 

 -  การใหทุนการศึกษา 

 -  การดงาน 

    

    

๒. การดําเนินการ/วธิดีําเนินการ 

 
 

จัดใหมรีะบบตรวจสอบ ตดิตามและ

ประเมนิผลเพื่อใหทราบถึงความ

ความสําเร็จ ความรูความสามารถและผล

ิ ั ิ  

๓. การตดิตามและประเมนิผล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๓- 

 
สวนท่ี ๕ 

รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เทศบาลตําบลจระเขหิน 

 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือใหพนักงานเทศบาลทุกคน
ทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ป 

การพัฒนาดานบุคลากร 
๑. สงเสริมและใหความสําคัญกับการฝกอบรม เพราะการ
ฝกอบรมจะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูประสบการณ 
และทัศนคติท่ีดีมีประโยชนตอการปฏิบัติงาน โดยใชหลักสูตร  
ดังนี้ 
 -  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
-   การพัฒนาเก่ียวกับงานในหนาท่ีรับผิดชอบ 
-   ความรูและทักษะเฉพาะของงานในตําแหนง 
-   ดานการบริหาร 
-   ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒. สงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหมีโอกาสศึกษาตอ
อยางเต็มท่ี โดยการใหทุนการศึกษาหรือการอนุญาตใหศึกษา
ตอ และสงเสริมใหเพ่ิมพูนความรูในการทํางานตลอดเวลา 
๓. สนับสนุนใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง 
สมาชิก ทต. ผูบริหาร และประชาชน ไดมีโอกาสทัศนะศึกษา
ดูงานตามโครงการตาง ๆ เพ่ือใหมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

ดําเนินการเองหรือรวมกับ
หนวยงานอ่ืนโดยวิธีการ 
ดังนี ้
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ศึกษาดูงาน 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ/  
   สัมมนา 
-  การสอนงาน/ ให 
   คําปรึกษา และอ่ืน ๆ 
-  ใหทุนการศึกษาระดับ 
   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  และหลักสูตรตามสายงาน   
  ปฏิบัติ 
 

พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ งบเทศบาล  



 

-๑๔- 
 
 
 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือใหพนักงานเทศบาลทุกคน
ทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ป 

การพัฒนาดานจริยธรรม คุณธรรม 
๑.สงเสริมจริยธรรมเพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา 
พนักงานจางมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ และมีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเหมาะสม 
๒.การจดัทําประกาศเผยแพรมาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
๓.การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศ
เผยแพรมาตรฐานจริยธรรม 
๔.มีการพัฒนาจิตสํานึกรับผิดชอบตอบานเมือง ยึดม่ันการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข วางตัวเปนการทางการเมือง 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอ่ืนโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ/    
   สัมมนา 
-  การสอนงาน/ให 
   คําปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  วางมาตรการจูงใจและ 
   ลงโทษ 

พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ งบเทศบาล  

 
 
 
 
 
 
 



 
-๑๕- 

 

วัตถุประสงคและเปาหมาย แผนงาน/โครงการ วิธีการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

งบประมาณ หมายเหตุ 

เพ่ือใหพนักงานเทศบาลทุกคน
ทุกตําแหนงไดรับการพัฒนา
ภายในระยะเวลา ๓ ป 

การพัฒนาดานอ่ืน ๆ  
๑.  สงเสริมใหมีการพัฒนาใหมีการลดเวลา ลดข้ันตอนใน
การทํางาน การปรับใชขอมูลใหเปนปจจุบัน และสามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว 
๒.  ใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงาน และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใชในการทํางาน 
๓.  สงเสริมใหมีการดําเนินกิจกรรม ๕ ส  
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการเองหรือ
รวมกับหนวยงานอ่ืนโดย
วิธีการ ดังนี้ 
-  ปฐมนิเทศ 
-  ฝกอบรม 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ/    
   สัมมนา 
-  การสอนงาน/ให 
   คําปรึกษา และอ่ืน ๆ  
-  ปรับปรุงสถานท่ีทํางาน    
   และสถานท่ีบริการ 
   ประชาชน 

พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ งบเทศบาล  

 
 
 
 
 
 
 



-๑๖- 
 

มาตรการเสริมสรางขวญักําลังใจ   
๑. มีการมอบรางวัลพนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจางดีเดนเปนประจํา 

ทุกป โดยมีประกาศเกียรติคุณหรือของรางวัล โดยมีหลักเกณฑท่ัวไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสมํ่าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธท่ีดีตอประชาชน ผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไมมีขอรองเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและสวนรวม 

๒. จัดใหมีสมุดลงชื่อเขารวมโครงการพิเศษในวันหยุดราชการ 
๓ . จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนให มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ทํางานรวมกัน เชน                        

การจัดกิจกรรมพัฒนาท่ีหนวยงานตาง ๆ เปนเจาภาพ การพบปะสังสรรค  เปนตน 
 

มาตรการดําเนินการทางวินัย  
๑. มอบอํานาจใหผูบังคับบัญชาชั้นตนพิจารณาโทษแกบุคลากรในสังกัดท่ีกระทําผิดวินัยไมรายแรง

ไดในข้ันวากลาวตักเตือนแลวเสนอใหปลัดเทศบาล และนายกเทศบาลทราบ 
๒. มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหยอนโทษใหแตละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง ยกเวน

การกระทําผิดวินัยในมาตรการท่ีประกาศเปนกฎเหล็ก คือ  
๒.๑ การดื่มสุรา การเลนการพนันในสถานท่ีราชการ  
๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกรองผลประโยชนจากประชาชนท่ีนอกเหนือจากท่ี

กฎหมายหรือระเบียบกําหนด  
๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานท่ีจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ

เทศบาล 
๒.๔ การทะเลาะวิวาทกันเอง 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๑๗- 
 

สวนท่ี ๖ 
กรอบแนวคิดการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร 

 

  การจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาพนักงานเทศบาล/พนักงานสวนตําบล มีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกร
มีจุดมุงหมาย ทิศทางในการกาวไปขางหนาในเชิงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือไปตอบสนองตอยุทธศาสตรองคกร มีวิธีการ
และเครื่องมือในการผลักดันสูความสําเร็จรวมท้ังระบบการติดตามผล อีกท้ังเปนการสรางความตอเนื่องในการพัฒนา
บุคลากรในองคกร ซ่ึงการจัดทํายุทธศาสตรนั้นคือการกําหนดทิศทางขององคกร ซ่ึงทิศทางนี้จะมีผลครอบคลุมอยูในชวง
ระยะเวลา  ๓  ป 
  ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลจระเขหิน  นั้น ตองเปนการจัดทํา
ยุทธศาสตรท่ีมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร ท้ังนี้ เพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยงานนั้นเปน
สวนท่ีชวยสนับสนุนผลักดันใหยุทธศาสตรของหนวยงานประสบความสําเร็จผานทางบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาใหมี
ความรู สมรรถนะ เปนผูนํา เปนคนดี มีวินัย และมีพลังกายพลังใจในการปฏิบัติภารกิจของตนใหประสบความสําเร็จ
อยางดียิ่ง และเพ่ือใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นมีความเชื่อมตอกับยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลจระเขหิน  
ในทุกๆ ยุทธศาสตร โดยมิไดเพียงเชื่อมโยงเฉพาะ  ในดานท่ีเปนยุทธศาสตรดานทรัพยากรบุคคลเทานั้น 
  เพ่ือใหการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลจระเขหิน  มีความสอดคลองและ
สัมพันธกับยุทธศาสตรหลักตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายผูบริหาร จึงไดกําหนดกระบวนในการจัดทํา ดังนี้ 
  ข้ันตอนท่ี ๑ กําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรขององคกร เพ่ือศึกษาแนวนโยบายการพัฒนา
จั งห วั ด  แผน พั ฒ นาเศ รษ ฐ กิ จและสั งคม  แนวน โยบ ายของจั งห วั ด  อํ า เภ อ  และทบ ท วน วิ สั ย ทั ศน                               
พันธกิจ ยุทธศาสตรองคกร    
  ในการกําหนดประเด็นหลักตามยุทธศาสตรองคกร (ยุทธศาสตรเทศบาลตําบลจระเขหิน) นั้น เปน
การศึกษาขอมูลประกอบท่ีสําคัญในการจัดทํายุทธศาสตร ศึกษาตัวชี้วัดในระดับองคกร เมื่อไดทําการศึกษาและ
ทบทวนขอมูลยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ขอมูลวิสัยทัศน พันธกิจ แลวจากนั้น จึงดําเนินการกําหนดประเด็นสําคัญใน
ยุทธศาสตรองคกร 
  ข้ันตอนท่ี ๒ การทํา HR SWOT เพ่ือวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” 
ท่ีจะทําใหองคกรบรรลุ หรือไมบรรลุตามยุทธศาสตรท่ีวางไว 
  ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนท่ีจะชวยในการวิเคราะหขอมูลปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกในดาน
ทรัพยากรมนุษย ท่ีมีผลตอความสําเร็จขององคกร ซ่ึงการทํา HR SWOT นั้น 
  -  เปนการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ในเรื่องของ “คน” ท่ีจะทําใหองคกรบรรลุ
หรือไมบรรลุผลสําเร็จตามยุทธศาสตรท่ีวางไว 
  - เปนการดําเนินการในรูปการประชุม หรือ Workshop เพ่ือเปนการระดมสมอง ซ่ึงใหไดมาซ่ึงขอมูล
จํานวนมาก 
  - เปนการระดมสมอง โดยท่ีสิ่งท่ีไดจากการระดมสมองนั้นเปนความเห็นของผูท่ีมาเขารวม 
  - พิจารณาใหความสําคัญกับจุดออน เปนลําดับแรก ๆ 
  - เป น การวิ เค ราะห ใน ทุ กๆ  ด าน ท่ี เ ก่ี ยว กับการบ ริห าร และพัฒ นาทรัพ ยากรมนุ ษ ย                             
ไมควรจํากัดเฉพาะในดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพียงอยางเดียว 
 
 

 



-๑๘- 
 

ข้ันตอนท่ี ๓  วิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษย เพ่ือวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญ ซ่ึงจะชวยสนับสนุนผลการทํา 
HR SWOT และเปนขอมูลสนับสนุนในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตอไป 
  ข้ันตอนนี้ เปนข้ันตอนท่ีจะชวยสนับสนุนการจัดทํายุทธศาสตร ดวยการวิเคราะหจากขอมูลสําคัญ
ดานทรัพยากรมนุษย และยังเปนการตรวจสอบ ยืนยัน การทํา HR SWOT นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูลสําคัญดาน
ทรัพยากรมนุษย ยังชวยใหการจัดทํายุทธศาสตรตาง ๆ มีความถูกตองโดยมีขอมูลตัวเลขสนับสนุนการคิดวิเคราะห
และการจัดทํา 
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรมนุษยนั้น ทําใหองคกรเห็นถึงนัยสําคัญท่ีมีผลตอการ
บริหารงานในปจจุบัน และอนาคตอันใกล เชน การวิเคราะหจํานวนคนในแตละชวงอายุ ทําใหเห็นถึงกลุมประชากร
สวนใหญในองคกร ดวยขอมูลนี้ทําใหการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา แผนการพัฒนามีความสอดคลองกับกลุมคน
สวนใหญในองคกร จํานวนวันท่ีใชในการพัฒนา แสดงถึงคาเฉลี่ยจํานวนวันท่ีบุคลากรไดรับในการพัฒนา และ
คาใชจายในการพัฒนานั้นสะทอนถึงการบรหิารจัดการ ความพยายามในการดําเนินการพัฒนาผานการใชจายเพ่ือการ
พัฒนาซ่ึงสามารถนําไปเปรียบเทียบกับหนวยงานท่ีเปนหนวยงานท่ีดีในเรื่องการพัฒนาคน 
  ข้ันตอนท่ี ๔  ศึกษาตัวแบบการพัฒนาขององคกรท่ีคลายคลึงกัน เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดีของ
องคกรอ่ืนซ่ึงจะชวยสนับสนุนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรเนื่องดวยจากความเปนจริงท่ีวา องคกรใด
องคกรหนึ่งนั้นไมไดเกงไปทุกเรื่อง ยังมีองคกรท่ีเกงกวาองคกรอ่ืนๆ อยางมากในบางเรื่อง ดังนั้น การศึกษาจาก
ประสบการณตรงขององคกรอ่ืน แลวนํามาประยุกตใหเหมาะสม จะชวยประหยัดเวลาและลดการดําเนินงานแบบลอง
ผิดลองถูก ทําใหสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน  ข้ั น ต อ น ท่ี 
๕  จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร (HRD Strategy) เปนข้ันตอนการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใน
รายละเอียด พรอมตัวชี้วัดผลงานท่ีสําคัญ (KPI) ข้ันตอนนี้ เปนข้ันตอนในการสรางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรของ
องคกร โดยการนําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 ถึง 4 มาวิเคราะห จัดลําดับความสําคัญ จัดกลุมประเด็นปญหา เพ่ือ
จัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนาข้ึน 
  เม่ือสรางยุทธศาสตรการพัฒนาจากข้ันตอนการสรางยุทธศาสตรและทําการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
หลักของเทศบาลตําบลจระเขหินแลว ลําดับถัดมา ดําเนินการจัดกลุม ปรับปรุง เพ่ือคัดเลือกใหเหลือในปริมาณ
ยุทธศาสตรท่ีเหมาะสม จากนั้นนําชื่อยุทธศาสตรท่ีไดผานการจัดกลุม ปรับปรุงแลว มากําหนดตัวชี้วัด พรอมท้ังชื่อ
โครงการในแตละยุทธศาสตร ในการกําหนดตัวชี้วัดควรเปนการวัดผลลัพธหรือผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร และควร
กําหนดตัวชี้วัดท่ีสอดคลองและตรงตอยุทธศาสตรท่ีกําหนดข้ึนมา  
  ข้ันตอนท่ี ๖ จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) เปนข้ันตอนหนึ่งในการแปลงยุทธศาสตรมาสูการ
ปฏิบัติและการกําหนดแผนงาน/โครงการ เปนการผลักดันใหยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้นประสบผลสําเร็จดวย
การจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนั้นไดเกิดข้ึนจริง มี
กระบวนการ ผูรับผิดชอบ และขอบเขตเวลาการดําเนินงานท่ีชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนการมอบหมายความรับผิดชอบ
ใหผูท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปกําหนดเปนแผนงานการปฏิบัติงานของตนซ่ึงนําไปสูการประเมินผลงานประจําปท่ีมีความ
ชัดเจนในผลงานท่ีเกิดข้ึน 
  ข้ันตอนท่ี ๗  ประเมินผลการพัฒนาตามแผน เปนการติดตามผลความกาวหนา และความสําเร็จ 
ท้ังนี้เพ่ือนํามาปรับแตงแผนปฏิบัติงานใหปฏิบัติไดตามเปาหมายท่ีกําหนดข้ันตอนสุดทายของการจัดทํายุทธศาสตรการ
พัฒนาบุคลากรนั้น เปนข้ันตอนการติดตามและประเมินผลความกาวหนา ความสําเร็จของยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว 
ในการประเมินและติดตามผลตลอดชวงระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ เพื่อองคกร จะไดทราบถึงความกาวหนาตาม
แผนงาน และเม่ือเกิดความลาชาองคกรสามารถศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมจากผูรับผิดชอบ เพ่ือรวมกันปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายในท่ีสุด 

 
 



-๑๙- 
 

สวนท่ี ๗ 
ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพฒันาบุคลากร 

 

  ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรนั้น ไดมีการนําขอมูลในหลาย ๆ ดานมาสรุปผลและ
วิเคราะหเพ่ือประกอบในการจัดทํายุทธศาสตร ท้ังนี้เพ่ือใหยุทธศาสตรท่ีจัดทําข้ึนนั้นสามารถนํามาใชในการพัฒนา
แกไขในสวนท่ีเปนจุดออนของบุคลากร และสงเสริมสมรรถนะท่ีจําเปนในการบรรลุเปาประสงคเชิงกลยุทธของกรม
ชลประทานท้ังนี้ในการวิเคราะหขอมูลไดกําหนดท่ีมาของขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหได ๔ ทาง คือ  

๑. การสัมภาษณจากกลุมผูบริหาร  
  ๒. การรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญดานทรัพยากรบุคคลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ    
  ๓. การสรุปจากแบบสอบถามสํารวจความเห็นตอการพัฒนาบุคลากร  
  ๔.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห HR SWOT ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากท่ีมาของ
ขอมูลดังกลาว ไดดังนี้ 
 

สรุปการสัมภาษณจากผูบริหาร 
  จากการสัมภาษณผูบริหาร ซ่ึงประกอบไปดวย ผูบริหารทองถ่ิน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือสอบถามความคาดหวังในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในความเห็นของผูบริหาร
ระดับสูง สามารถสรุปผลการสัมภาษณไดดังนี้ 
  ๑. บุคลากรตองมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในปจจุบันใหไดเต็มประสิทธิภาพ 

๒. การนําเทคโนโลยีมาใชในสํานักงานเพ่ิมข้ึน 
๓. การสรางความแข็งแกรงในการประสาน และบริหารภาคสังคม เพ่ือใหบรรลุภารกิจหลัก 
๔. การพัฒนาทักษะใหเปน multi skill เพ่ือปรับตัวกับนโยบายควบคุมกําลังคนภาครัฐ 
๕. การเพ่ิมทักษะการบริหารจัดการในงาน 

  ๖. การเสริมสรางภาวะผูนําใหแกผูบังคับบัญชาทุกระดับ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
 

สรุปการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล 
ในการวิเคราะหขอมูลสําคัญดานทรัพยากรบุคคล ไดทําการวิเคราะหขอมูลสําคัญ ดังนี้ 

- โครงสรางขาราชการจําแนกแตละชวงอายุ 
- อัตราการสูญเสียจําแนกตามชวงอายุงานและสาเหตุ 
- สัดสวนขาราชการ ชาย-หญิง 
- ขอมูลคาใชจายดานบุคลากรตองบประมาณรวม 
- ขอมูลงบในการพัฒนาบุคลากรตองบบุคลากร 
- รอยละของขาราชการท่ีควรไดรับการพัฒนา 

   

  จากการวิเคราะหขอมูลท่ีสําคัญดานทรัพยากรบุคคลดังท่ีกลาวขางตนนั้น ผลการวิเคราะหพบวา ใน
ระยะเวลา ๓  ปขางหนา เทศบาลตําบลระเขหิน  จะประสบปญหาในเรื่องอัตรากําลังคนท่ีจะหายไปจากการโอน 
(ยาย) ซ่ึงกําลังคนดังกลาวเปนกําลังคนในระดับสายงานผูปฏิบัติ ซ่ึงอาจสงผลกระทบในเรื่องการบริหารงานขององคกร 
ความพรอมของกําลังคนท่ีจะทดแทนกําลังคนท่ีหายไป นอกจากนี้ในเรื่องคาใชจายในการพัฒนาและจํานวนวันท่ีไดรับ
การพัฒนาของขาราชการนั้นยังต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนด 

 
 
 



-๒๐- 
สรุปการวิเคราะห HR SWOT 
  ในการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอก เทศบาลตําบลจระเขหิน  ไดมีการจัด
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมขอมูล โดยไดเชิญหัวหนาสวนราชการทุกหนวยงานมารวมกันทํา HR SWOT 
เพ่ือวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนในประเด็นท่ีเก่ียวของกับบุคลากร ท้ังนี้สามารถสรุปผล
จากวิเคราะหไดดังนี้ 
  1. จุดแข็ง (Strengths) 

- ผูบริหารใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานของบุคลากร 
- มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
- บุคลากรมีความสามารถและพรอมท่ีจะรับการพัฒนา 
- บุคลากรมุงถึงผลสัมฤทธิ์ขององคกร 
- บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ 
- ผูบริหารและบุคลากรมีความเอ้ืออาทรตอกัน 
- มีผูนําองคกรท่ีเขมแข็ง 

   - บุคลากรมีความรูความเขาใจ เขาถึงวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี การมีสวนรวมกับชุมชนทองถ่ิน 
   - มีการติดตาม ประเมินผล และคาดการณอยางเปนระบบ 

ฯลฯ 

  2. จุดออน (Weaknesses) 
- บุคลากรมีความแตกแยกกันระหวางกลุม 
- ภาระงานของแตละฝายไมชัดเจน 
- การมอบภาระงานยังไมตรงตามศักยภาพของบุคลากร 

   - ขาดการพัฒนาความรูดานเทคโนโลยี ระบบ เครื่องมือใหมๆ ในการพัฒนาแหลงน้ํา 
   - ขาดทักษะดานการสื่อขอความ บริหารประชาสังคม เพ่ือสรางแรงสนับสนุนจากประชาชน 
และทักษะท่ีจําเปนในการทํางานเชิงรุก 
   - การสนับสนุนดานงบประมาณการพัฒนายังไมเพียงพอ 
   - ดานอัตรากําลังยังไมเพียงพอและไมเหมาะสมในกับปริมาณงาน 
   - ขาดการสรุปบทเรียน องคความรู และติดตามประเมินผลเพ่ือการแกปญหาอยางจริงจัง
และตอเนื่อง 
   - ขาดการมองเชิงระบบ ความเขาใจและทักษะการทํางานแบบบูรณาการ 
   - บุคลากรไมยอมรับเทคโนโลยี 

ฯลฯ 
  3. โอกาส (Opportunities) 
   - องคกรเปนท่ีรูจักและยอมรับ และมีภาพลักษณท่ีนาเชื่อถือ 
   - มีการสนับสนุน สงเสริมท้ังดานนโยบายและแนวทางการปฏิบัติจากหนวยงานตางๆของรัฐ 

- มีกฎหมายท่ีรองรับและชัดเจน 
- เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักท่ีสําคัญตอประชาชนในพ้ืนท่ี 

ฯลฯ 
4. ภัยคุมคาม (Threats) 

- มุมมองจากบุคคลภายนอกไมใหความสําคัญกับองคกร 
- งบประมาณไมเพียงพอ 
- กฎหมาย/กฎ ระเบียบไมเอ้ืออํานวย ตอการปฏิบัติงาน 
- การแทรกแซงจากฝายการเมือง ในเรื่องการปฏิบัติงาน และการแตงตั้งบุคลากร 



-๒๑- 
 

สวนท่ี ๘ 
 การติดตามประเมินผล 

…………………………………………. 

๑. องคกรติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร 

ให มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลจระเขหิน
ประกอบดวย  

๑.  นายกเทศบาลตําบลจระเขหิน    ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดเทศบาล      กรรมการ 
๓.  หัวหนาสวนราชการทุกสวน    กรรมการ 
ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของบุคลากร กําหนดวิธีการ

ติดตาม ประเมินผลตลอดจนการดําเนินการดานอ่ืนท่ีเก่ียวของ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง แลวเสนอผลการติดตาม
ประเมินผลตอนายกเทศบาลทราบ 
 

  บทสรุป 
  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลจระเขหิน สามารถปรับเปลี่ยน 
แกไข เพ่ิมเติมใหเหมาะสมไดกับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ตลอดจนแนวนโยบายและ
ยุทธศาสตรตาง ๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการ  ถายโอน อาจเปนเหตุใหการพัฒนาบุคลากรบางตําแหนง
ท่ีจําเปนไดรับการพัฒนามากกวา และภารกิจบางประการท่ีไมมีความจําเปน อาจตองทําการยุบ หรือปรับโครงสราง
หนวยงานใหมใหครอบคลุมภารกิจตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบายถายโอนงานสูทองถ่ินใหมากท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยูจึง
ตองปรับตัวใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ    
 

……………………………………………………………………… 
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