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บทวรุปว าหรับผู้บริหาร 
 
1. ค่ามเป็นมาและค่ามว าคัญ  

การบริหารจัดการและขับเคลื่อนกลยุทธ์ของหนาวยงานไปสูาเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ
นั้น ทรัพยากรบุคคล คือปัจจัยส าคัญที่สุด ผลการด าเนินงานที่ส าเร็จลุลาวงตามจุดมุางหมายในปีงบประมาณ 
2562 นี้ บังเกิดผลได้ด้วยความราวมมือ ราวมแรง ราวมใจ จากหนาวยงานที่เกี่ยวข้อง อาคเอกชน และ ประชาชน
อยาางเต็มที่ เทศบาลต าบลโนนสวาาง หวังเป็นอยาางยิ่งวาาจะได้รับความราวมมือ ราวมแรง ราวมใจ จากสาวนราชการ 
อาคเอกชนและประชาชนในการพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสวาาง ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและเป็นเมืองนาาอยูาตาอไป  
 
2.การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เทศบาลต าบลโนนสวาาง ได้ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 อายใต้วิสัยทัศน์ “สางเสริม
เศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวไกล วัฒนธรรมล้ าคาา สุขอาพดีถ้วนหน้า ทุกคนมีการศึกษา พัฒนาชุมชนให้นาาอยูายั่งยืน” 
มีสาวนราชการในสังกัดจ านวน 1 ส านัก 3 กอง 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีอัตราก าลัง จ านวนทั้งสิ้น 76 คน     
แยกเป็น พนักงานเทศบาล 26 คน พนักงานครูเทศบาล 4 คน พนักงานจ้างตามอารกิจและทั่วไป จ านวน 46 
คน และมีงบประมาณรายจาาย ตามเทศบัญญัติประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 48,031,749.-บาท  
 
3. ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เทศบาลต าบลโนนสวาาง ใช้งบประมาณในการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 28,703,246.-บาท ได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลโนนสวาาง 
จ านวน 7 ด้าน ดังนี้  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี 14 โครงการ ด าเนินการ 12 โครงการ ตั้งไว้ 3,346,000 บาท 
เบิกจาายงบประมาณ เป็นเงิน 3,063,000.-บาท  

2. ด้านการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ มี 5 โครงการ ด าเนินการ 5 
โครงการ ตั้งไว้ 10,201,400 บาท เบิกจาายงบประมาณ เป็นเงิน 9,598,850 บาท 

3. ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 4 โครงการ ด าเนินการ 2 โครงการ ตั้งไว้ 90,000 บาท 
เบิกจาายงบประมาณ เป็นเงิน 59,780 บาท  

4. ด้านสังคมและคุณอาพชีวิต มี 29 โครงการ ด าเนินการ 13 โครงการ เบิกจาายงบประมาณ 
ตั้งไว้ 14,192,240 บาท เบิกจาายงบประมาณ เป็นเงิน 12,940,623 บาท  

5. ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน มี - โครงการ ด าเนินการ - โครงการ ตั้งไว้ - บาท 
เบิกจาายงบประมาณ เป็นเงิน - บาท  

6. ด้านการศึกษา กี า ศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรม  มี 8 โครงการ 
ด าเนินการ 8 โครงการ ตั้งไว้ 3,300,840 บาท เบิกจาายงบประมาณ เป็นเงิน 2,777,293 บาท  

7. ด้านระบบการบริหารจัดการ และการมีสาวนราวมของประชาชนตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี มี 9 โครงการ ด าเนินการ 2 โครงการ ตั้งไว้ 1,171,600 บาท เบิกจาายงบประมาณ เป็นเงิน 
263,700 บาท 
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4. ปัจจัยแหางค่ามว าเร็จ  
1. การก าหนดวิสัยทัศน์ ซึ่งมาจากการวิเคราะห์หาจุดอาอน จุดแข็ง ในการด าเนินงาน  
2. การสร้างความรู้ความเข้าใจและถาายทอดประสบการณ์ให้แกาบุคลากรในองค์กร  
3. การสางเสริมให้เกิดการท างานราวมกัน  
4. ลักษณะผู้บริหารมีอาวะความเป็นผู้น า  
5. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ  
6. การบริหารงานที่มีความคลาองตัว  
7. การรบัฟังความคิดเห็นจากอายนอก  

 
5.ปัญหาอุปวรรคในการด าเนินงาน  

1. ปัญหาด้านการบริหารงานบุคคล  
2. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีอยาางจ ากัด  
3. ปัญหาด้านการมีสาวนราวมของประชาชนยังไมามากพอ  
4. ปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ค่ามเป็นมาและค่ามว าคัญ  

1.1 ภา่ะการเปลี่ยนแปลง  
อายใต้กระแสแหางการปฏิรูประบบราชการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหาร

จัดการ ยุคใหมาผู้น าหรือผู้บริหารองค์การตาางๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตาางๆ 
โดยเฉพาะการเรางรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการท า งานเพ่ือแสวงหา 
รูปแบบใหมาๆ และน าระบบมาตรฐานในระดับตาางๆ มาพัฒนาองค์การซึ่งน าไปสูาแนวคิดการพัฒนาระบบ 
บริหารความรู้อายในองค์การเพ่ือให้องค์กรสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยูาอายในองค์การได้อยาางมี 
ประสิทธิอาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหมามาใช้กับองค์การได้อยาางเหมาะสม  

๑.๒ พระราชกฤษฎีกา่าาด้่ยหลักเกณฑ์และ่ิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
พระราชกฤษฎีกาวาาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546   

มาตรา 11 ระบุ ดังนี้ “สาวนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในสาวนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแหางการ
เรียนรู้อยาางสม่ าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลขาาวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านตาางๆ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อยาางถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมตาอสถานการณ์รวมทั้งต้องสางเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มี  
ประสิทธิอาพและมีการเรียนรู้ราวมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของสาวนราชการให้สอดคล้องกับ
การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์”  

“ในการบริหารราชการแนวใหมาสาวนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แกาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสอาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาางรวดเร็วและสถานการณ์ของตาางประเทศ   
ที่มีผลกระทบตาอประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลง  
ทัศนคติเดิมเสียใหมาจากการที่ยึดแนวความคิดวาาต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ตั้งแตาอดีตจน  
ตาอเนื่องถึงปัจจุบันเน้นการสร้างความคิดใหมาๆ ตามวิชาการสมัยใหมาและน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการ 
ตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงก าหนดเป็นหลักการวาา สาวนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพ่ือให้มี
ลักษณะเป็นองค์การแหางการเรียนรู้อยาางสม่ าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้  

1. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ขาาวสารได้อยาางกว้างขวาง  
2. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านตาางๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้

อยาางถูกต้องรวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป  
3. ต้องมีการสางเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของข้าราชการเพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีคว ามรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหมาตลอดเวลา                 
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิอาพสูงสุดและมีคุณธรรม  

4. ต้องมีการสร้างความมีสาวนราวมในหมูาข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน
เพ่ือการน ามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการราวมกันให้เกิดประสิทธิอาพ”  

1.3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังห่ัดบึงกาฬ  
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 สาวนที่ 4 เรื่อง การพัฒนาพนักงาน 
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เทศบาล ข้อ 288 – 326 ก าหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงาน 
เทศบาลกาอนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ
บทบาทและหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
แนวทางปฏิบัติตนเพ่ือเป็นพนักงานที่ดี  โดยเทศบาลต้องด าเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตร               
ที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ก าหนด เชาน การพัฒนาด้านความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ    
ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้หากเทศบาลมีความ
ประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการพัฒนาของแตาละเทศบาล ก าหนดเป็นหลักสูตร
หลักและเพ่ิมเติมหลักสูตรตามความจ าเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นวาามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงาน
เทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ได ้และอาจจะกระท าได้
โดยส านักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
เทศบาลต้นสังกัด หรือส านักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ราวมกับเทศบาลต้นสังกัดหรือ
เทศบาลต้นสังกัดราวมกับสาวนราชการอ่ืนหรืออาคเอกชนก็ได้  ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 21 
มิถุนายน 2554 สาวนที่ 4 เรื่องการพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ 299 ก าหนดให้เทศบาลจัดท าแผนพัฒนา
พนักงานเทศบาลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในต าแหนางนั้นได้อยาางมีประสิทธิอาพ ในการจัดท าแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลต้องก าหนดตามกรอบของ
แผนแมาบทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ก าหนด ประกอบด้วย
ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้าน  ความรู้และทักษะของงานแตาละต าแหนาง ด้านการบริหาร                
ด้านคุณสมบัติสาวนตัว และด้านศีลธรรมคุณธรรม โดยให้ก าหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล             
มีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตราก าลังของเทศบาลเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.ท.จ.บึงกา  เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ข้อ ๒๘๘ ถึงข้อ ๓๓๙ เทศบาลต าบลโนนสวาางจึงได้
จัดท าแผนพัฒนาขึ้นโดยจัดท าให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลโนนสวาาง และจัดท าให้
ครอบคลุมถึงบุคลากรจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเมือง พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจ าของเทศบาลต าบล       
โนนสวาาง 

 
2. การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลโนนสวาาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วยเนื้อหา 6 เรื่องท่ีส าคัญ ได้แกา  

1) การวิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลังและแผนอัตราก าลัง  
2) การพัฒนาบุคลากร  
3) ระบบคาาตอบแทนและสวัสดิการ  
4) ระบบการประเมิน  
5) ระบบความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ  
6) การรักษาไว้และเกษียณอายุราชการ  
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บทท่ี 2 
ผลการด าเนินการ 

 

ได้ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลโนนสวาาง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังตาอไปนี้  

1. การ่ิเคราะห์ค่ามต้องการอัตราก าลัง และแผนอัตราก าลัง  
1.1 การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลโนนสวาาง จังหวัดบึงกา                 มี

อัตราก าลังตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3) ห้วงเดือนเมษายน 2563
จ านวนทั้งสิ้น 68 คน แยกเป็น พนักงานเทศบาล 26 คน มีอัตราวาาง จ านวน 7 คน พนักงานครูเทศบาล 4 
คน พนักงานจ้างตามอารกิจและทั่วไป จ านวน 38 คน มีอัตราวาาง จ านวน 5 คน 

การด าเนินการบรรจุแตางตั้งผู้สอบแขางขันได้เป็นพนักงานเทศบาล จ านวน 3 ราย การด าเนินการ      
สรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง จ านวน 5 ราย แบางเป็นพนักงานจ้างตามอารกิจ จ านวน 2 ราย พนักงาน
จ้างทั่วไป 3 ราย การด าเนินการปรับปรุงพนักงานจ้างทั่วไปเป็นอารกิจ จ านวน - ราย ทั้งนี้ได้ออกค าสั่งแตางตั้ง
ให้ปฏิบัติงาน และรายงานตามระเบียบกฎหมายเรียบร้อยแล้ว  
 

2. การพัฒนาบุคลากร  
2.1 แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลนนนว า่าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณคาาและมีความส าคัญมากที่สุดในองค์กร บุคลากรจะเป็นผู้ผลักดันให้

องค์กรสามารถด าเนินอารกิจตาางๆ ให้ส าเร็จลุลาวง และยังเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้าน 
การสางเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะ และศักยอาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้นตลอดจน
มีทัศนคติที่ดีตาอองค์กร จะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานให้เกิดความก้าวหน้า และเกิดการพัฒนาอยาาง
ตาอเนื่อง การจะบรรลุเป้าประสงค์ดังกลาาวมีความจ าเป็นที่จะต้องมีแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการเสริมสร้างศักยอาพและคุณอาพของทรัพยากรบุคคลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

ยุทธศาวตร์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลต าบลนนนว า่าง  
เทศบาลต าบลโนนสวาางมุางพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ

หน้าที่เพ่ือขับเคลื่อนไปสูาวิสัยทัศน์ และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอยาางมี
ประสิทธิอาพ เทศบาลต าบลโนนสวาางก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างระบบการจัดการความรู้และการพัฒนาก าลังคน  
1.1 แผนงานพัฒนาความรู้ในองค์กร  
1.2 แผนงานการจัดท าระบบแผนและประสานการพัฒนาระบบราชการหนาวยงานตาางๆ       

ในสังกัดเทศบาลต าบลโนนสวาาง 
1.3 แผนงานด้านการบริหารงานบุคลากร  
1.4 แผนงานพัฒนาบุคลากรโดยการศึกษาตาอ ฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานในประเทศ  

2. ยุทธศาสตร์ด้านการฝึกอบรม  
2.1 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรตามความจ าเป็น (หลักสูตรกลาง)  
2.2 แผนงานฝึกอบรมบุคลากรในสังกัดหนาวยงานตาางๆ (หลักสูตรเฉพาะด้าน)  

3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างองค์กรแหางการเรียนรู้  
3.1 แผนงานจัดการความรู้เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และการพัฒนาก าลังคน  
3.2 แผนงานสร้างเครือขาายความราวมมือในการพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนับสนุนประเด็น 

ยุทธศาสตร์อ าเออ  
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3. ระบบคาาตอบแทนและว่ัวดิการ  
3.1 การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลโนนสวาาง มีการพิจารณาความดี 

ความชอบให้กับพนักงานเทศบาล และพนักงานครูเทศบาล ปีละ 2 ครั้ง ( ณ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค.)             
สาวนพนักงานจ้างตามอารกิจ พิจารณาปีละ 2 ครั้ง แตาน ามาค านวณเลื่อนคาาตอบแทนการจ้างปีละ 1 ครั้ง      
(ณ 1 ต.ค.) และมีสวัสดิการส าหรับพนักงานเทศบาล คือ ได้สิทธิ ในการลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจสาวนตัว   
ลาพักผาอน ลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจย์ ลาเข้ารับการ ตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ลาไปศึกษา 
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ลาไปปฏิบัติงาน  ในองค์การระหวาางประเทศ ลาติดตามคูาสมรส               
ลาไปชาวยเหลืออริยาที่คลอดบุตร และลาไปฟ้ืนฟู สมรรถอาพด้านอาชีพ และสวัสดิการส าหรับพนักงานจ้าง
ตามอารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป คือ ลาปุวย ลากิจสาวนตัว ลาพักผาอน ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท หรือลาไป
ประกอบพิธีฮัจย์ และการลาเข้ารับการ ตรวจเลือก/เข้ารับการเตรียมพล/เข้ารับการฝึกวิชาการทหาร /เข้ารับ
การทดลองเตรียมความพรั่งพร้อม  
 

4. ระบบการประเมิน  
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลโนนสวาาง ได้ยึดหลักเกณฑ์และ เงื่อนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ 30 ธันวาคม 2558 ข้อ 327-
338 และมีการปิดประกาศคะแนนผลการประเมินและเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมิน ชี้แจงหรือขอค าปรึกษาด้วย  
 
5. ระบบค่ามก้า่หน้าในวาย่ิชาชีพ  

5.1 การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากการจัดข้าราชการท้องถิ่นเข้าสูาประเอทต าแหนาง 
(ระบบแทาง) มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2559 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกา  
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 2558 จึงสางผลให้ทุกต าแหนาง       
มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ คือ  

1. สามารถเติบโตได้อยาางอิสระในแตาละ “แทาง” ตามลักษณะงานที่แตกตาางกัน เชาน หากงาน 
เป็นงานวิชาการ ก็สามารถเติบโตในความเชี่ยวชาญของงานวิชาชีพ ไมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการเติบโต        
ในสายงานบริหาร  

2. มีเงินคาาตอบแทนที่สะท้อนคาางาน และเหมาะสมตามลักษณะงานที่แตกตาางกันทั้งในเชิง  
ปริมาณและความยุางยากท้าทายของงาน อันจะเสริมสร้างขวัญก าลังใจของข้าราชการในองค์กร  

3. มีรูปแบบในการประเมินผลงาน และความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่โปรางใส เหมาะสม และ 
เป็นธรรมมากขึ้น  

4. มีแนวทางในการพัฒนาที่เป็นระบบในแตาละต าแหนาง / แตาละระดับชั้นงาน ตามความรู้ 
ทักษะและสมรรถนะที่ต้องการอันจะท าให้ข้าราชการมีศักยอาพสูง เป็นมืออาชีพ และเป็นมาตรฐานสากล  
 
6. การรักษาไ่้และเกษียณ  

6.1 การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลต าบลโนนสวาาง ได้ตั้งงบประมาณใน      
เทศบัญญัติรายจาายประจ าปีไว้ส าหรับการจาายบ าเหน็จบ านาญให้กับพนักงานเทศบาล หากมีการเกษียณอายุ
ราชการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 นี้ ไมามีบุคลากรในหนาวยงานครบเกษียณอายุราชการ 
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บทท่ี 3  
วรุปปัจจัยแหางค่ามว าเร็จและปัญหาอุปวรรค  

 
เทศบาลต าบลโนนสวาาง จังหวัดบึงกา  ได้ด าเนินการส ารวจรวบรวมข้อมูล จนได้ข้อสรุปถึงปัจจัยแหาง

ความส าเร็จและปัญหาอุปสรรคในการบริหารและการจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล สรุปได้ดังนี้ 

1. ปัจจัยแหางค่ามว าเร็จ  
1) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานตามอารกิจของตน  
2) บุคลากรปฏิบัติราชการโดยมุางเน้นผลส าเร็จ  
3) บุคลากรท างานเป็นทีมได้ดี  
4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการมีความเป็นธรรม  
5) มีการก าหนดสาวนราชการเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ  
6) บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่ดีระหวาางกันทั้งผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานและระหวาางผู้ปฏิบัติงาน

ด้วยกัน  
7) สางเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยูาเสมอ  

 
2.ปัญหาอุปวรรคในการด าเนินงาน  

1) ระบบการบริหารงานบุคคลที่แตกตาางกันระหวาางท้องถิ่นกับสาวนราชการอ่ืนเป็นอุปสรรค
ตาอการโอนย้าย  

2) งบประมาณในการสนับสนุนและสางเสริมการพัฒนาบุคลากรไมาเพียงพอ  
3) บุคลากรไมาเพียงพอตาอการด าเนินงาน  
4) วัสดุอุปกรณ์ไมาเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

********************************************* 
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ค าวั่งเทศบาลต าบลนนนว า่าง 

ที่   84 / 2564 
เรื่อง แตางตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ของเทศบาลต าบลนนนว า่าง 
................................... 

 
อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกา  เรื่อง หลักเกณฑ์

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
ข้อ 300  

จึงแตางตั้งคณะกรรมการการจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2566 ดังตาอไปนี้ 

1. นายกเทศมนตรีต าบลโนนสวาาง   ประธานกรรมการ 
2. ปลัดเทศบาลต าบลโนนสวาาง   กรรมการ 
3. รองปลัดเทศบาลต าบลโนนสวาาง  กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองคลัง    กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองชาาง    กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
7. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   กรรมการ/เลขานุการ 
8. นักทรัพยากรบุคคล    ผู้ชาวยเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตามหลักเกณฑ์วิธีการที่
ก าหนด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ตาอไป 

ทั้งนี้  ตั้งแตาบัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  22  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

                                สฑุามาส  วงค์พิพัฒน์ 

(นางสุฑามาส   วงค์พิพัฒน์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีต าบลโนนสวาาง 
 
 
 
 
 
 


