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ของ 

เทศบาลต าบลบึงส าโรง 

อ าเภอแกง้สนามนาง   
จงัหวดันครราชสีมา 

 
 



ค ำน ำ 
 

         การบริหารงานเทศบาลให้ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่
กำหนดไว้ ตลอดจนนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลที่แถลงไว้ต่อสภา เทศบาลได้นั้น บุคลากรถือเป็น
ส่วนที่มีความสำคัญยิ่งในการบริหารและนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ เทศบาลตำบลบึงสำโรงจึงได้ให้
ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทุกด้าน  เท่าที่กำลัง
ความสามารถของเทศบาลและบุคลากรจะทำได้      และได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรนี้ ขึ้นไว้ เป็น
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มของเทศบาลตำบล มีระยะเวลาของแผน  ๓  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖) ตามระยะเวลาของแผนอัตรากำลัง และอาจจะมีการปรับปรุง   ให้เหมาะสมขึ้นในโอกาสต่อไป  
 
  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงสำโรง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หากได้ดำเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรนี้แล้ว บุคลากรของเทศบาลตำบลบึงสำโรง จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจ
ของประชาชน สามารถสร้างผลงานที่ดีมีมาตรฐานให้แก่ เทศบาลตำบลบึงสำโรงได้  จึงขอขอบคุณผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ไว้ ณ ที่นี้ 
 
 

 
                                            

                                           (นายพเยาว์  เพราะไธสง) 
                                            นายกเทศบาลตำบลบึงสำโรง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  สำรบัญ 

           

           

                                                                                     หน้ำ 
ส่วนท่ี  ๑ 
หลกัการและเหตุผล                                                                                                             ๑ - ๒                                 
ข้อมูลอตัรำก ำลงั          
 -  โครงสร้างอตัราก าลงัตามแผนอตัราก าลงั                                                           ๓ - ๖                           
 กำรวิเครำะห์บุคลำกร          
 -  การวิเคราะห์ตวับุคลากร                       ๗ 
 -  การวิเคราะห์ในระดบัองคก์ร          ๘ 
 -  การวิเคราะห์โครงสร้างการพฒันาบุคลากร       ๙-๑๐ 
ส่วนท่ี ๒ 
 วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายการพฒันา                                                                                 ๑๑ 
ส่วนท่ี ๓ 
 หลกัสูตรการพฒันา                                                                                                             ๑๒-๑๔ 
ส่วนท่ี ๔ 
วิธีการพฒันาและรยะเวลาด าเนินการพฒันา                                                                        ๑๕-๑๖ 
ส่วนท่ี  ๕ 
รายละเอียดแผนงาน/โครงการ                                                                                             ๑๗-๑๙ 
มาตรการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ                                                                                          ๒๐                                                                                 
ส่วนท่ี  ๖  
 การติดตามประเมินผล                                                                                                      ๒๑ 
ภำคผนวก  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร                                                           ๒๒ 
ประกาศใชแ้ผนพฒันาบุคลากร                                                                                              ๒๓ 
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-๑- 
 

ส่วนที่  ๑ 
หลักการและเหตุผล 

********************************** 

๑.หลักการและเหตุผลของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
๑.๑. ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

  ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการ
บริหารจัดการยุคใหม่  ผู้นำหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายาม
ปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธี
คิด  วิธีการทำงาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ  และนำระบบมาตรฐานในระดับต่าง ๆ  มาพัฒนา
องค์การ  ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ  เพ่ือให้องค์การสามารถใช้
และพัฒนาความรู้  ที่มีอยู่ภายในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่
มาใช้กับองค์การได้อย่างเหมาะสม 
                   ๑.๒ พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.  
๒๕๔๖ 
 

                     พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ.  
๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ  เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์  
รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

           “ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้
เพียงพอแก่การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของ
ต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้อง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึดแนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วาง
ไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้
กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้อง
มีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑.  ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ

ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 
 

/๓.ต้อง..... 
 
 
 
 



 
-๒- 

 
๓.ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่
ตลอดเวลา มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 

๔.ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน เพ่ือการนำมาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ” 

 

๑.๓. ประกาศ ก.เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน 2545 
ส่วนที่ 4 เรื่องการพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 299 กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้อง
กำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.) กำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ
แผนอัตรากำลังของเทศบาล นั้น 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตำบลบึงสำโรง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงาน
เทศบาล 3 ปี (ปีงบประมาณ 25๖๑-25๖๓) ขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้ 

 
 

๒.  ข้อมูลด้านโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการตามอตัรากำลัง   ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/โครงสร้าง................ 
 
 
 
 



-๓- 
 
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี 

 
 

ปลัดเทศบาล 
นักบริหารงานเทศบาล ๗ (๑) 

 

กองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ๖) (๑) 

 
………………………. 

กองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ๖) (๑) 

……………………. 
……………………. 

สำนักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป  ๖) (๑) 

กองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ๖) (๑) 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข ๖) (๑) 

 
๑ งานธุรการ 
   -เจ้าพนักงานธุรการ ๒ (๑) 
   -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (๑) 
   -คนงานทั่งไป (๔) 
๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   -จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  (๑) 
๓ งานนิติการ 
   -นิติกร  (๑) 
๔ งานการเจ้าหน้าที่ 
   -บุคลากร ๔ (๑) 
๕ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั๒(๑) 
-ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั(๑) 
๖ งานพัฒนาชุมชนและกลุ่มอาชีพ 
   -นักพัฒนาชุมชน ๖ว (๑) 
๗ งานกิจการสภา  ( - )  
๘ งานส่งเสริมการเกษตร 
    -ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  (๑) 
๙ งานประชาสัมพันธ ์
   -เจ้าหนา้ที่ประชาสัมพันธ์ ๑ (๑) 
   -ผู้ช่วยเจา้หนา้ที่ประชาสัมพันธ์ (๑) 
 
 
 

๑ งานธุรการ 
   -เจ้าพนักงานธุรการ ๓ (๑) 
๒ งานการเงินและบัญชี 
   -จพง.การเงินและบัญชี ๓ (๑) 
๓ งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   -เจ้าพนกังานพัสดุ ๔ (๑) 
๔ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
   -จพง.จัดเก็บรายได้ ๓ (๑) 
๕ งานสถิติการคลัง ( - ) 
๖ งานผลประโยชนแ์ละกจิการ  
   พาณิชย์ ( - ) 
๗ งานแผนที่ภาษีและทะเบียน 
   ทรัพย์สิน ( - ) 
 
 
 
 

๑ งานธุรการ 
    เจ้าหนา้ที่ธุรการ ๑-๓/๔ (๑) 
    -คนงานทั่งไป (๑) 
๒ งานออกแบบและควบคุม 
   อาคาร 
   -นายชา่งโยธา ๒ (๑) 
   -ผู้ช่วยชา่งโยธา(๑) 
๓ งานจัดสถานที่และไฟฟ้า 
   สาธารณะ 
   -ผู้ช่วยชา่งไฟฟ้า (๑) 
๔ งานสาธารณูปโภค ( - ) 
๕ งานวิศวกรรม ( - ) 
๖ งานกิจการประปา ( - ) 
๗ งานผังเมือง ( - ) 
๘ งานสวนสาธารณะ ( - ) 
 

๑ งานธุรการ ( - ) 
๒ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
   -นักวิชาการศึกษา ๕  (๑) 
๓ งานการศึกษาปฐมวยั ( - ) 
๔ งานกีฬาและนันทนาการ  
   วัฒนธรรม ( - ) 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
- เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ๓-๕/๖ว (๑) 

๑ งานธุรการ  
   -คนงานทั่งไป (๑) 
๒ งานสุขาภบิาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม ( - 
) 
๓ งานส่งเสริมสุขภาพ  
  -นกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ๕ (๑) 
๔ งานสาธารณสุข ( - )  
๕ งานรักษาความสะอาด ( - ) 
๖ งานเผยแพร่และฝกึอบรม ( - ) 
๗ งานป้องกันและควบคุมโรค ( - ) 
๘ งานสัตวแพทย์ ( - ) 
๙ งานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ( - ) 
 
 

๑๐ งานบริหารทั่วไป ( - ) 
๑๑ งานแผนงบประมาณ ( - ) 
๑๒ งานทะเบียนราษฎร์ ( - ) 
๑๓ งานเทศกิจ ( - ) 
 
 



-๔- 
 
๓. การวิเคราะห์บุคลากร 

 
การวิเคราะห์บุคลากร ( Personal Analysis) ใช้หลักการวิเคราะห์แบบ SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แบบ

เดียวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาลตำบลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดไว้ เพ่ือให้การอ่านผลการวิเคราะห์
เป็นไปในทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย 

 
          การวิเคราะหต์ัวบุคลากร 

 

                                                                                                       
                        จุดแข็ง                    จุดอ่อน   

๑. มีภูมิลำเนาอยู่ในพ้ืนที่ใกล้   เทศบาล   ๑. มีความรู้ไม่เพียงพอกับภารกิจของเทศบาลตำบล 
๒. มีอายุเฉลี่ย ๒๕-๔๐ ปี  เป็นวัยทำงาน           ๒. ทำงานในลักษณะใช้ความคิดส่วนตัวเป็นหลัก 
๓. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายทำให้การทำงาน  ๓. มีภาระหนี้สิน 
      ละเอียดรอบคอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง        ๔. ใช้ระบบเครือญาติมากเกินไป  ไม่คำนึงถึงกฎระเบียบ          
      กับการทุจริต                                                 ของราชการ 
๔. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
๕. เป็นคนในชุมชนสามารถทำงานคล่องตัว 
      โดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้      

         

                                                                                           
        โอกาส                                                                           ข้อจำกัด 

๑. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชน             ๑.  สว่นมากมีเงินเดือน/ ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่พอ 
             ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน          ๒.  ระดับความรู้ไม่พอกับความยากของงาน 
             ได้ง่าย                                                     ๓.  พ้ืนที่กว้างทำให้บุคลากรที่มีอยู่ไม่พอให้บริการ 
        ๒.  มีความจริงใจในการพัฒนา  เทศบาล                     ๔.  บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้ปัญหา 

         อุทิศตนได้ ตลอดเวลา                                          เศรษฐกิจทำให้มีเวลาให้ชุมชนจำกัด 
๓.   ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและ        ๕.  มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

        การทำงานของ เทศบาล ในฐานะตัวแทน                                   
 

 
 
 
 
 

 



-๕- 
 

             กำรวิเครำะห์ในระดับองค์กร 
 

                                                                                                                                                                                                            
                      จุดแข็ง                             จุดอ่อน 

  
๑. บุคลากรมีความรักถิ่นไม่ต้องการย้ายที่        ๑.  ขาดความกระตือรือร้น 
๒. การเดินทางสะดวกทำงานเกินเวลาได้               ๒.  มีภาระหนี้สินทำให้ทำงานไม่เต็มที่ 
๓. อยู่ในวัยทำงานสามารถรับรู้และปรับตัวได้เร็ว      ๓.  ขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางวิชาชีพ 
๔. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี                           ๔.  พ้ืนที่พัฒนากว้าง ปัญหามากทำให้บางสาย    
๕. ผู้บริหารระดับหน่วยงานมีความเข้าใจใน                      งานมีบุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี เช่น                  

           การทำงานสามารถสนองตอบนโยบายได้ดี                           เกษตร  ช่าง  สิง่แวดล้อม  นิติกร      
      ๖.   มีระบบบริหารงานบุคคล                                          ๕. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในงาน  
                                                                                       บริการสาธารณะบางประเภทไม่มี/ไม่พอ 
                     ๖.  สำนักงานแคบ ข้อมูลเอกสารต่าง ๆ สำหรับใช้  
                                                                                        อ้างอิงและปฏิบัติมีไม่ครบถ้วน 
 

          

                                                                                        
        โอกาส                                                                           ข้อจำกัด 
 

๑.   ประชาชนร่วมมือพัฒนา เทศบาลดี                           ๑.  มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก  
        ๒.     มีความคุ้นเคยกันทั้งหมดทุกคน                                    ความสัมพันธ์แบบ เครือญาติ ในชุมชน การ 
        ๓.     บุคลากรมีถ่ินที่อยู่กระจายทั่วเขต                                  ดำเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบกลุ่ม     
                เทศบาล ทำให้รู้สภาพพ้ืนที่ ทัศนคติ                                  ญาติพ่ีน้อง    
                ของประชาชนได้ดี                                               ๒.  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญบางสายงาน    
        ๔.    บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ,         ความรู้ที่มีจำกัดทำให้ต้องเพ่ิมพูนความรู้ให้   
               ปริญญาโทเพ่ิมข้ึน                                                      หลากหลายจึงจะทำงานได้ ครอบคลุมภารกิจ   
                                                                                           ของเทศบาลตำบล       
                                                                                 ๓.  งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่  

        จำนวนประชากร   และภารกิจ 
                                                                                       ๔.   ถนนเพชรเกษมกว้างมากเกินไปการติดต่อสอง 
                                                                                            ฝั่งไม่สะดวก การให้บริการล่าช้า               
 
 



-๖- 
 

การวิเคราะห์โครงสร้างการพัฒนาบุคลากร 
 
 

โครงสร้างปัจจุบัน 
 

 
 
 การพัฒนาบุคลากรในโครงสร้างใหม่ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง จะเป็นการพัฒนาโดยให้ 

ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้ระบบเปิด     โดยบุคลากรสามส่วนที่ ต้องสัมพันธ์กันเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ         
มีคณะกรรมการทำหน้าที่วางแผนอัตรากำลัง สรรหาทั้งการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย และประเมินผลเพ่ือการเลื่อน
ระดับตำแหน่ง การพิจารณาความดีความชอบ และการต่อสัญญาจ้าง โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบล
บึงสำโรงที่จะปรับปรุงจึงเป็นดังนี้ 
 
 
 
 
 

 

นายกเทศมนตร ี

หัวหน้าหน่วยงาน
จัดทำแผน ควบคุม

กำกับดูแล 

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้
เข้าใจงานที่ทำ 

สั่งการ/กำหนดรายละเอียด 
ควบคุมตรวจสอบให้เป็นไป 

ตามระเบียบแล้ว 
รายงาน 

นายกเทศมนตรีทราบ 
น 

ทำงานตามคำสั่ง 
ฝึกฝนพัฒนาด้วยตนเองตาม
ยุทธศาสตร์ได้ 

ส่ังการ /วางแผน/วินิจฉยั 
 

   

 

 

ประเมินผล 



-๗- 
 

 
 
 

วิสัยทัศน์กำรบริหำรงำนบุคคล 
 

“ภายในปี ๒๕๗๐  บุคลากรของเทศบาลตำบลบึงสำโรง จะมีความก้าวหน้ามั่นคงในชีวิต  มีความรู้
ความสามารถ  มีความชำนาญการในหน้าที่  มีอัธยาศัยเต็มใจให้บริการประชาชน และประชาชนต้องได้รับความพึง
พอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่“ 

 

 

 

 

 

 

             นายกเทศมนตรี หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ
แผน ควบคุมกำกับดูแล
สนับสนุน 

  ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้      
  เข้าใจงานท่ีทำ 

ส่งเสริม/สนับสนุน 
ให้ความเป็นธรรมควบคมุ
ตรวจสอบ 

ทำงานเป็นทีม 
ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
สนองยุทธศาสตร์ได ้

สั่งการ ติดตามตรวจสอบ 
ให้ความเป็นธรรม 
 

      คณะกรรมการ 

วางแผนอัตรากำลัง 
สรรหา 
ประเมินผล/รายงาน 



 

-๘- 
 

ส่วนที่ ๒ 
วตัถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพฒันำ 
**************************** 

                      ๒.๑ วัตถุประสงค์การพัฒนา 
                 ๑.  เพ่ือนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอกองค์กรมาปรับใช้กับเทศบาลตำบลบึงสำโรง 

                    ๒. เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง ให้
เกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
                    ๓.  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลตำบลบึงสำโรงปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 
                    ๔.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะและความรู้ ในการปฏิบัติงานดังนี้ 

                                    ๔.๑.  ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
                                    ๔.๒.  ด้านความรู้และทักษะของงานแต่ละตำแหน่ง 
                                    ๔.๓.  ด้านการบริหาร 
                                    ๔.๔.  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว 
                                    ๔.๕.  ด้านศีลธรรมคุณธรรม 

                   ๒.๒ เป้าหมายของการพัฒนา 
                ๑.    การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร 

               ๒.   การพัฒนาสมาชิกท้องถิ่น  สภาเทศบาลตำบล 
                ๓.   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พนักงานเทศบาล 
                ๔.   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  พนักงานจ้าง 
                ๕.   การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ในการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/หลักสูตร..... 
 



-๙- 
 

ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตรการพัฒนา 

**************************** 

                                             
 สายงานผู้บริหาร ประกอบด้วยหลักสูตร 
  - หลักสูตรด้านการบริหารงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
  - หลักสูตรด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
 สายงานผู้ปฏิบัติ 
  - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
  - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละตำแหน่ง 
  - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 สายงานพนักงานจ้าง 
  - หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 
  - หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
  - หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะแต่ละตำแหน่ง 
  - หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 
                    
หมายเหตุ ๑. หลักสูตรต่างๆ ให้รวมถึงหลักสูตรที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ จัดขึ้น และมีเนื้อหา 
                 สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
              ๒. หลักสูตรในแต่ละด้านสามารถจัดรวมไว้ในโครงการพัฒนาพนักงานเทศบาลโครงการ 

  เดียวกันได้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ ๔.. 
 
 

 



 
-๑๐- 

 

ส่วนที่ ๔ 
วิธีการพัฒนา และระยะเวลาดำเนินการพัฒนา 

---------------------------------------- 
                      วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลบึงสำโรง กำหนดวิธีการพัฒนา ตามความ
จำเป็นและความเหมาะสมในการดำเนินการ (ท้ังนี้ให้คำนึงถึงสภาวะด้านการเงินการคลังของเทศบาลเป็นหลัก)โดยใช้วิธีดังนี้ 
                     ๑. วิธีการดำเนินการ 
                        ๑.๑ การปฐมนิเทศ 
                        ๑.๒ การฝึกอบรม 
                        ๑.๓ การศึกษาหรือดูงาน 
                        ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนารวมถึงการประชุมประจำเดือนของเทศบาลตำบลในการ
ถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
                        ๑.๕ การสอนงาน การให้คาปรึกษา 
                    ๒. แนวทางการดำเนินการ 
                       การดำเนินการพัฒนาพนักงานเทศบาลและบุคลากรของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง นอกจากมีวิธีการ
ดำเนินการตาม ข้อ ๑ แล้ว แนวทางในการดำเนินการได ้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้  ๓  แนวทาง   ดังนี้ 
                        ๒.๑ เทศบาลตำบลบึงสำโรงดำเนินการเอง 
                       ๒.๒ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลบึง
สำโรงจัดส่งพนักงานเทศบาลเข้ารับการฝึกอบรม 
                       ๒.๓ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ ดำเนินการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบล
บึงสำโรง 
                   ๓. ระยะเวลาในการดำเนินการพัฒนา 
                       ๓.๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
                       ๓.๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
                       ๓.๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
 

                    ๔. โครงการตามแผนพัฒนา พัฒนางานเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
                           เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้จัดทำโครงการครอบคลุม ตามหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง หลักสูตรด้าน
การบริหาร หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการต่าง ๆ ในส่วนที่ ๕ 
    

/แผนภาพ... 
 
 

 



-๑๑- 
 
 

                               แผนภำพแสดงข้ันตอนกำรด ำเนินงำนกำรพฒันำบุคลำกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เร่ิมต้น 

 
 

๑.๑  แต่งตั้งคณะทำงาน 
๑.๒  พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น 
๑.๓  กำหนดประเภทของความจำเป็น 

ส้ินสุด 

๑. การเตรียมการและการวางแผน 

 
 

       

             การดำเนินการ  โดยอาจดำเนินการเอง หรือ
ร่วมกับหน่วยราชการอ่ืน หรือว่าจ้างเอกชนดำเนินการ
และเลือกรูปแบบวิธีการที่  เหมาะสม เช่น 
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การสอนงาน  การให้คำปรึกษา 

-  การสับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การให้ทุนการศึกษา 
 -  การดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา 
 -  ฯลฯ 

๒. การดำเนินการ/วิธีดำเนินการ 

จัดให้มีระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผล 
เพ่ือให้ทรำบถงึควำมควำมส ำเร็จ  ควำมรู้
ควำมสำมำรถและผลกำรปฏิบตัิงำน 

๓. การติดตามและประเมินผล 



-๑๒- 
 

ส่วนที่ ๕ 
ตารางแผนพฒันาพนกังานเทศบาลตำบลบงึสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสมีา 

ประจำปงีบประมาณ 25๖๔ 
 

หลกัสตูรการพฒันา วธิดีำเนนิการ หนว่ยงานดำเนนิการ 
ระยะเวลาดำเนนิการ กลุม่เปา้หมาย 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย  
1.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 

2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

3. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 
 

4.หลักสูตรด้านการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

6. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาตรี 

ศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐ 
หรือ สถาบันเอกชนที่สามารถ
เบิกจ่ายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

7. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อ 
ระดับปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษาของ
รัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
สามารถเบิกจา่ยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 



-๑๓- 
 

ตารางแผนพฒันาพนกังานเทศบาลตำบลบงึสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสมีา 
ประจำปงีบประมาณ 25๖๕ 

 

หลกัสตูรการพฒันา วธิดีำเนนิการ หนว่ยงานดำเนนิการ ระยะเวลาดำเนนิการ กลุม่เปา้หมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

3. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 
 

4.หลักสูตรด้านการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

6. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษาของ
รัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
สามารถเบิกจา่ยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

7. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษาของ
รัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
สามารถเบิกจา่ยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

 



-๑๔- 
 

ตารางแผนพฒันาพนกังานเทศบาลตำบลบงึสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวดันครราชสมีา 
ประจำปงีบประมาณ 25๖๖ 

 

หลกัสตูรการพฒันา วธิดีำเนนิการ หนว่ยงานดำเนนิการ ระยะเวลาดำเนนิการ กลุม่เปา้หมาย 
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย 

1.หลักสูตรความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 
2. การสอนงาน 
3. การฝึกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

  
 

           ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

   
 

          ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

3. หลักสูตรความรู้และทกัษะเฉพาะ 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 
 

4.หลักสูตรด้านการบริหาร 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรด้านคุณธรรม จริยธรรม 1. การฝึกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดำเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

             ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

6. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตร ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษาของ
รัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
สามารถเบิกจา่ยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

7. การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษาของ
รัฐ หรือ สถาบันเอกชนที่
สามารถเบิกจา่ยตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยได ้

- สถาบันการศึกษา              ตำแหน่งสายงานบริหาร 
 ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัต ิ
 พนักงานจา้ง 

 



-๑๕- 
 

ส่วนที่ ๖ 
 การติดตามประเมินผล 
******************* 

 

การตดิตามและประเมนิผล  กระทำดังนี้ 
  1. กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนา ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันกลับ
จากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงนายกเทศมนตรีหรือถ่ายทอดสิ่งที่ได้
จากการฝึกอบรม สัมมนา หรือประชุมต่อที่ประชุมพนักงานเทศบาลที่ได้จัดประชุมประจำเดือนให้ได้ทราบโดยทั่วกัน 
  2. ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น/หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แนวทางท่ีผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำมาปรับใช้ต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบของตำแหน่ง
งานนั้นๆโดยสังเกตจากการปฏิบัติงานก่อนและหลังการเข้ารับการอบรม/สัมมนา /หรือประชุม ว่าเป็นไปตามแนวทางที่
ควรจะเป็นหรือไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนเข้าใจต่อที่ประชุมได้หรือไม่อย่างไร  
3 เดือน โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1 
  3. นำผลการประเมินที่ได้จากการสังเกตของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งสังเกตได้จากงานที่ปฏิบัติตาม
ตำแหน่งหน้าที ่ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของ
บุคลากรในหน่วยงานภายในสู่ระดับองค์การต่อไป 
 

           
บทสรุป 
 

  การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลบึงสำโรง สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไข 
เพ่ิมเติมให้เหมาะสมได้กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์
ต่างๆ  ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้การพัฒนาบุคลากรบางตำแหน่ง ที่จำเป็นได้รับ
การพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจำเป็น อาจต้องทำการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้
ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุด บุคลากรที่มีอยู่จึงต้องปรับตัวให้
เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
เร่ือง   การใช้แผนพัฒนาบุคลากร  (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๖) 

……………………………. 
 

   ตามท่ีเทศบาลตำบลบึงสำโรง  อำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การและเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ และเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบล  ข้อ ๒๖๙  จึงได้จัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรขึ้น  โดยจัดทำให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง  ๓ ปี ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง  และจัดทำให้
ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่ายการเมือง  และพนักงานจ้าง 

 

   ดังนั้น เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอ
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร(พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๖)  ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

            ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
       
                     (ลงชื่อ) 

   (นายพเยาว์  เพราะไธสง) 
  นายกเทศบาลตำบลบึงสำโรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


